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димас ад
добив на инертни материали, 

асфалтополагане и строителство
Габрово, бул. „Трети март“ 53, тел. 066 801-430, 
тел./факс 066 801-443, e-mail: dimas_to@abv.bg

проГноза
за ВрЕМЕТоUSD - 1.78811, EUR - 1.95583, CHF - 1.80029, GBP - 2.20985 ВалуТни

курсоВЕ
ПЕТЪК 19î/9î                             СЪБОТА 23î/70                              НЕДЕЛЯ 25î/110

ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ
ПОД НАЕМ     В ГАБРОВО

0886 001 001

• Bulgarian homes network •

	 На	 последното	 си	 за	
този	 мандат	 редовно	 за-
седание	 общинските	 съ-
ветници	 избраха	 за	 ИД	
кмет	 на	 Община	 Габро-
во	 Нела	 Рачевиц	 -	 зам.-	
кмет,	 защото	 кметът	Таня	
Христова	 е	 кандидат	 за	
кмет	 за	 следващия	 ман-
дат.	 Поради	 същата	 при-
чина	 вр.	 изпълняващи	
кмет	 на	 кметство	 стават	
Ина	 Илиева	 -	 Поповци,	 и	
Пламен	Христов	-	Яворец,	
сегашните	 кметове	 Румя-
на	 Иванова	 и	 Коьо	 Коев	
са	 кандидати	 за	 кмет	 на	
местните	избори.
       

	 На	28	септември,	неде-
ля,	за	времето	от	09:15	до	
15:30	часа	в	Габрово	ще	се	
проведе	 колоездачно	 със-
тезание	под	патронажа	на	
Община	Габрово	с	надслов	
„ДЗИ	Вело	2019“.
	 Областна	 дирекция	 на	
МВР	 –	 Габрово	 уведомява	
гражданите	 и	 гостите	 на	
града,	 че	 във	 връзка	 с	
организирането	и	провеж-
дането	 на	 колоездачната	
надпревара	ще	бъде	нало-
жено	 временно	 ограниче-
ние	на	движението	на	мо-
торни	превозни	средства:
	 По	време	на	меропри-
ятието	общественият	 град-
ски	 транспорт	 ще	 бъде	
пренасочен	 по	 ул.	 „Юрий	
Венелин“.	 Площад	 „Въз-
раждане“	 ще	 бъде	 затво-
рен	за	движение	в	отсеч-
ката	 улица	 „Възраждане“	
–	улица	„Лазар	Донков“.
	 Колоездачната	обикол-

ка	ще	се	проведе	по	след-
ния	маршрут:	
	 Площад	 „Възраждане“	
–	ул.	„Лазар	Донков“	–	ул.	
„Драва“	 –	 ул.	 „Ванче	 Ми-
хайлов“	–	ул.	„Възраждане“	
–	 площад	 „Възраждане“,	
поради	 което	 за	 времето	
от	 09:00	 до	 15:30	 часа	 в	
този	 участък	 няма	 да	 се	
движат	 моторни	 превозни	
средства.
	 Пред	 участниците	 в	
състезанието	ще	се	движи	
специализиран	 полицей-
ски	 автомобил	 с	 включен	
светлинен	и	звуков	сигнал.	
	 С	 цел	 недопускане	 на	
пътни	 инциденти	 ръковод-
ството	на	ОДМВР	–	Габро-
во	призовава		участниците	
в	 движението	 да	 спазват	
стриктно	 въведените	 огра-
ничения,	 да	 не	 наруша-
ват	обществения	ред	и	да	
изпълняват	 указанията	 на	
полицейските	служители!

	 Младежи	 от	 Пловдив	
са	 били	 ограбени	 по-
сред	 бял	 ден	 в	 Габрово.	
На	 25	 септември	 около	
11:15	 часа	 чрез	 тел.	 112	
23-годишен	 гражданин	 на	
Пловдив	е	подал	сигнал	в	
дежурната	част	на	ОДМВР	
–	 Габрово,	 че	 той,	 заед-
но	 с	 негов	 приятел	 на	 22	
години	 от	 същия	 град	 са	
станали	 жертва	 на	 гра-
беж,	предадоха	от	ОДМВР	
-	Габрово.
	 По	 първоначални	 дан-
ни,	 двамата	 са	 били	 за-
плашени	 с	 употреба	 на	
сила	 от	 четирима	 неиз-

вестни	 мъже	 на	 видима	
възраст	19-25	години.	
	 Престъплението	 е	 из-
вършено	 около	 11:00	 часа	
в	 парк	 на	 територията	 на	
Габрово.
	 От	 пострадалите	 са	
отнети	 два	 мобилни	 теле-
фона	 и	 сумата	 от	 общо	
380	лева.	По	случая	е	об-
разувано	 досъдебно	 про-
изводство	под	надзора	на	
прокуратурата	 в	 Габрово.	
Процесуално-следствените	
действия	и	оперативно-из-
дирвателните	мероприятия	
по	 разследването	 продъл-
жават.

В ãàáрîвски пàрк четиримà 
îãрàáихà ãîсти îт Плîвäив

	 На	25	септември	в	РУ	-	
Габрово	е	започнато	бързо	
производство	срещу	65-го-
дишен	жител	на	 града,	за	
когото	е	установено,	че	на	
24	 септември	 около	 07:45	
часа	е	управлявал	лек	ав-
томобил	 под	 въздействие	
на	алкохол.	Мъжът	е	спрян	
от	автопатрулен	екип	в	ра-
йона	на	бул.	„Могильов“	и	
му	 е	 извършена	 проверка	
за	 употреба	 на	 алкохол	 с	
техническо	 средство.	 При	
теста	 е	 отчетена	 концен-
трация	 на	 алкохол	 в	 из-
дишания	въздух	над	1,2	на	
хиляда	–	2,09	промила.	На	
водача	 е	 съставен	 акт	 за	
установяване	 на	 админи-
стративно	нарушение	и	му	
е	 издаден	 талон	 за	меди-
цинско	изследване,	но	той	
е	отказал	да	даде	кръв	за	
анализ.	След	приключване	
на	работата	по	цялостното	
документиране	 на	 случая		

материалите	ще	 бъдат	 из-
пратени	 на	 прокуратурата	
с	мнение	за	предаване	на	
съд.
	 В	 РУ	 -	 Габрово	 е	 за-
почнато	 и	 бързо	 произ-
водство	 срещу	 37-годишен	
габровец,	 за	 когото	 е	 ус-
тановено,	че	на	24	септем-
ври	около	17:10	часа	упра-
влява	лек	автомобил	в	ра-
йона	на	улица	„Китка“,	без	
да	 притежава	 съответното	
свидетелство	 за	 управле-
ние	 на	 моторно	 превозно	
средство,	 в	 едногодишен	
срок	от	наказването	му	по	
административен	 ред	 за	
такова	 деяние.	 След	 при-
ключване	 на	 работата	 по	
цялостното	 документиране	
на	случая	материалите	ще	
бъдат	предадени	на	проку-
ратурата.

Бързи прîизвîäствà зà àлкîхîл 
и липсà íà шîфьîрскà кíижкà

Нелà Рàчевиц 
- ИД кмет

Левицàтà преäстàвя кàíäиäàтà зà кмет íà 
Гàáрîвî в съáîтà, 10:30, ул. "Рàäецкà"   3
ПП ВОЛЯ изäиãà ä-р Мàрия Митевà зà 
кàíäиäàт зà кмет íà îáщиíà Гàáрîвî2

	 Централната	 избира-
телна	комисия	информира,	
че	 съобразно	 въведените	
от	 общинските	 избирател-
ни	 комисии	 данни	 за	 ре-
гистрираните	 кандидатски	
листи	общият	брой	на	кан-
дидатите	 е	 36	 288,	 в	 това	
число	влизат:
	 -	 кандидати	 за	 общин-
ски	съветници	–	29	515;
	 -	кандидати	за	кметове	
на	общини	–	1	254;
	 -	кандидати	за	кметове	
на	кметства	–	5	059;
	 -	кандидати	за	кметове	
на	райони	–	460.
	 Най-много	 са	 кандида-

тите	 за	 кмет	 на	Столична	
община	–	19,	и	за	Пловдив	
-	14.
	 Кандидатите	 за	 кмет	
на	община	Габрово	са	6.
	 Данните	не	са	оконча-
телни.
	 Разходите	по	подготов-
ката	 и	 провеждането	 на	
изборите	за	общински	съ-
ветници	и	за	кметове	през	
2019	г.	са	в	общ	размер	на	
70	700	000	лева.
	 За	 разяснителна	 кам-
пания	за	правата	и	задъл-
женията	 на	 гражданите	 и	
за	 начина	 на	 гласуване	
–	600	000	лв.

1 254 кàíäиäàт-кметîве íà 
îáщиíи, 5 059 - íà кметствà

	 Увеличението	 на	 сред-
ствата	 подкрепи	 местният	
парламент	след	предложе-
ние	на	кмета	на	 града	за	
актуализация	 на	 бюджета	
на	Общината	за	2019	г.	От	
стартирането	 на	 програ-
мата	 до	 момента	 в	 под-

помогнатите	 семейства	 са	
родени	 34	 бебета.	 Седма	
година	 Община	 Габро-
во	 подпомага	 финансово	
двойки	 с	 репродуктивни	
проблеми	 по	 пътя	 им	 до	
инвитро	процедурата.	Под-
крепата	 е	 за	 провеждане	

на	 всички	 изследвания	 и	
медицински	процедури,	ка-
саещи	 подготовката	 преди	
инвитро	опита.	С	Решение	
на	 ОбС	 от	 края	 на	 2012	
г.	 е	 приет	 Правилник	 за	
финансово	подпомагане	на	
двойките	и	лицата,	живее-
щи	 на	 семейни	 начала,	 с	
репродуктивни	 проблеми.	
В	него	 са	 уточнени	 крите-
риите	за	отпускане	на	фи-
нансовата	 помощ,	 реда	 и	
начина	за	подаване	на	до-
кументи,	както	и	начина	за	
получаване	на	средствата.	
Двойките	 имат	 право	 да	
кандидатстват	за	финансо-
ва	подкрепа	до	три	поред-
ни	 години.	 Финансовата	
помощ	 е	 до	 1	 000	 лв.	 на	
двойка	 -	 за	 изследвания,	
манипулации,	 прегледи,	
предшестващи	 инвитро	
процедурата.	 В	 бюджета	
на	програма	за	2019	г.	бяха	
предвидени	20	000	лв.

ОáС - Гàáрîвî ãлàсувà îще 10 000 левà зà 
семействà с репрîäуктивíи прîáлеми

Зàрàäи "ДЗИ Велî 2019" преíàсîчвàт 
îáществеíия трàíспîрт в Гàáрîвî

светозар Гатев

	 Бизнес	 и	 спорт	 ряд-
ко	 се	 споменават	 в	 едно	
изречение.	 Поне	 у	 нас	
това	 все	 още	 е	 нетипич-
но.	Фирма	„Дзалли“	обаче	
демонстрира	 иновативен	
подход	 с	 ясната	 визия,	
че	инвестицията	в	спорта	
и	 децата	 е	 изключително	
ценна.	Направи	 го	с	про-
веждането	 на	 атрактивен	
Ден	на	отворените	врати,	
който	беше	умело	съчетан	
с	 детски	 хандбален	 тур-
нир.	
	 В	надпреварата	участ-
ваха	около	65	малки	спор-
тисти	от	местните	клубове	
„Бъки“	 и	 „Чардафон“,	 за	

които	 това	 беше	 своеоб-
разно	 откриване	 на	 но-
вия	 състезателен	 сезон.	
Малчуганите,	разделени	в	
осем	отбора,	 играха	 емо-
ционални	срещи	на	спорт-
ната	 площадка	 в	 цеха	 в	
кв.	 Войново,	 изградена	
специално	 за	 служители	
на	фирма	„Дзалли“.
	 На	събитието	присъст-
ваха	родителите	на	малки-
те	състезатели,	служители	
на	 фирмата,	 граждани	 и	
общественици.	 Гостите	
разгледаха	 отделите	 Ад-
министрация,	 Производ-
ство,	 Моделиерна,	 Кро-
ялна,	 Механици	 и	 Склад,		
запознаха	 се	 с	 целия	
производствен	 процес	 по	

изработка	 на	 изделията	
-	от	пристигането	на	мате-
риалите	до	изнасянето	на	
готовия	продукт,	и	остана-
ха	 впечатлени	 от	 модер-
ното	 текстилно	 оборудва-
не	 за	 кроене,	 условията	
на	 труд	 и	 мащабите	 на	
производството.	Любезни-
те	 домакини	 представи-
ха	 и	 историята	 на	фирма	
„Дзалли“,	 създадена	 през	
2001	 година,	 която	е	част	
от	Италианската	компания	
„Calzedonia“.	
	 Фирмата	 разполага	 с	
три	 цеха	 на	 територията	
на	град	Габрово,	а	служи-
телите	 й	 са	 около	 1000.	
Най-голямата	 производ-
ствена	 база	 и	 админи-

страцията	 се	 намират	 в	
цеха	в	кв.	Войново,	къде-
то	се	проведе	и	спортно-
то	събитие.		
	 Екипът	 на	 „Дзалли“	
се	погрижи	да	има	много	
детски	усмивки	в	Деня	на	
отворените	врати.	
	 Всички	 участници	 в	
турнира	 получиха	 меда-
ли,	 а	 за	 отборите	 има-
ше	красиви	купи	с	логото	
на	 фирмата.	 Разбира	 се,	
имаше	и	почерпка.
	 За	 тези	 от	 гостите,	
които	 проявиха	 интерес,	
служителите	 от	 Човешки	
ресурси	 информираха	 за	
свободните	 работни	 мес-
та,	които	предлага	компа-
нията.

В „Дзàлли
„
 áизíес и спîрт се съчетàхà в еäíî

реклàмíà àãеíция 
пîлиãрàфически 
кîмплекс

25 ãîäиíи

Традиция в 
качеството
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
VIADRUS  ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

СКЛАД И МАГАЗИН - ГАБРОВО
ул. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 52

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 

разпределителен обслужващ център 
Габрово и Горна оряховица

уведомява своите клиенти, че:

 На 25.10.2019 г. от 16:15 до 16:30 ч. поради	 из-
вършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	 съоръ-
женията	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	
смущения	 на	 електрозахранването	 в	 района	 на	 гр.	
Габрово,	Банка	ДСК,	РУСО,	Математическа	гимназия,	
ул.	 „Иван	 Тончев”,	 ул.	 „Св.	 Климент	 Охридски”,	 ул.	
„Гимназиална”,	ул.	„Йосиф	Соколски”,	ул.	„Панчо	Вла-
дигеров”,	 ул.	 „Радичевец”,	 ул.	 „Тунджа”,	 ул.	 „Лиляна”,	
пл.	„Бесарабия”,	ул.	„Марица”	4-10,	ул.	„Николаевска”	
84-180,	 5-15,	 81-221,	 ул.	 „Опълченска”	 14-44,	 13-15,	 37-
49,	 ул.	 „Пенчо	 Постомпиров”	 3,	 11-15,	 ул.	 „Радион	
Умников”	1,	6,	7,	9,	17,	19,	ул.	„Георги	Бочаров”	3,	ул.	
„Калоян”	9-19,	6	и	22,	38-46,	ул.	„Марин	Дринов”	1,	2,	3,	
7,	13,	ул.	„Пеев	геран”	1,	ул.	„Николай	Палаузов”	9-23,	
14-24	,	ул.	„Пенчо	Славейков”	6-16,	5,	7,	ул.	„Аврора”	5,	
ул.	„Стефана	Богдан	Генчева”	2-6,	ул.	„Екзарх	Йосиф”	
5-13,	ул.	„Ехо”	11,	ул.	„Народна”	12,	15,	ул.	„Гео	Милев”	
1,	3,	4,	ул.	„Иван	Люцканов”	5-41,	2-22,	ул.	„Иван	Хри-
стов”	1,	3,	2-16,	ул.	„Поп	Андрей”	1-15,	2-18,	ул.	„Тотьо	
Иванов”	7-45,	2-40,	ул.	„Червен	мак”	3-9	и	4,	ул.	„Бен-
ковски”,	ул.	„Ясен”	1-21	и	2-28,	ул.	„Балван“,	ул.	„Бачо	
Киро“,	ул.	„Неофит	Рилски“,	ул.	„Св.	Троица“,	пицария	
„Темпо“,	 пицария	 „Ла	 Скала“,	 ресторант	 „Глинени	
гърнета“,	 комплекс	 „Боила“,	 фирма	 „Кардена“	 на	 ул.	
„Станимирова“	 1,	 ул.	 „Неофит	Рилски“	 и	фирмите	на	
ул.	„Неофит	Рилски“	8-12.

 На 21.10.2019 г. от 08:15 до 08:30 ч. поради	 из-
вършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	 съоръ-
женията	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	
смущения	 на	 електрозахранването	 в	 района	 на	 гр.	
Габрово,	Банка	ДСК,	РУСО,	Математическа	гимназия,	
ул.	 „Иван	 Тончев”,	 ул.	 „Св.	 Климент	 Охридски”,	 ул.	
„Гимназиална”,	ул.	„Йосиф	Соколски”,	ул.	„Панчо	Вла-
дигеров”,	 ул.	 „Радичевец”,	 ул.	 „Тунджа”,	 ул.	 „Лиляна”,	
пл.	„Бесарабия”,	ул.	„Марица”	4-10,	ул.	„Николаевска”	
84-180,	 5-15,	 81-221,	 ул.	 „Опълченска”	 14-44,	 13-15,	 37-
49,	 ул.	 „Пенчо	 Постомпиров”	 3,	 11-15,	 ул.	 „Радион	
Умников”	1,	6,	7,	9,	17,	19,	ул.	„Георги	Бочаров”	3,	ул.	
„Калоян”	9-19,	6	и	22,	38-46,	ул.	„Марин	Дринов”	1,	2,	3,	
7,	13,	ул.	„Пеев	геран”	1,	ул.	„Николай	Палаузов”	9-23,	
14-24,	ул.	„Пенчо	Славейков”	6-16,	5,	7,	ул.	„Аврора”	5,	
ул.	„Стефана	Богдан	Генчева”	2-6,	ул.	„Екзарх	Йосиф”	
5-13,	ул.	„Ехо”	11,	ул.	„Народна”	12,	15,	ул.	„Гео	Милев”	
1,	3,	4,	ул.	„Иван	Люцканов”	5-41,	2-22,	ул.	„Иван	Хри-
стов”	1,	3,	2-16,	ул.	„Поп	Андрей”	1-15,	2-18,	ул.	„Тотьо	
Иванов”	7-45,	2-40,	ул.	„Червен	мак”	3-9	и	4,	ул.	„Бен-
ковски”,	ул.	„Ясен”	1-21	и	2-28,	ул.	„Балван“,	ул.	„Бачо	
Киро“,	ул.	„Неофит	Рилски“,	ул.	„Св.	Троица“,	пицария	
„Темпо“,	 пицария	 „Ла	 Скала“,	 ресторант	 „Глинени	
гърнета“,	 комплекс	 „Боила“,	 фирма	 „Кардена“	 на	 ул.	
„Станимирова“	 1,	 ул.	 „Неофит	Рилски“	 и	фирмите	на	
ул.	„Неофит	Рилски“	8-12.			
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите 
клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбира-
не.  Допълнителна информация можете да получите на тел. 
0700 1 61 61.

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 

разпределителен обслужващ център 
Габрово и Горна оряховица

уведомява своите клиенти, че:

 На 08.10.2019 г. от 08:30 до 10:30 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	електрозахранването	в	района	на	община	
Дряново,	с.	Керека,	с.	Марча,	с.	Балванците,	с.	Елен-
ците,	с.	Каломен,	ВЕЦ	„Каломен”.		
  
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите 
клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбира-
не.  Допълнителна информация можете да получите на тел. 
0700 1 61 61.

 

Проект 2019-1-BG01-KA102-061565
ПрофесиоНалНа гимНазия По туризъм „ПеНчо семов“ 

заПочНа работа По Проект По Програма еразъм+

 Проектът	 „Млади	предприемачи	в	областта	на	 туризма“	 включва	две	мобил-
ности	на	ученици	и	две	мобилности	на	персонал	в	град	Лайпциг,	Германия,	и	град	
Брага,	Португалия.	
	 Ученическата	практика	на	28	стажанти	е	за	период	от	две	седмици	и	ще	се	
проведе	в	хотели,	ресторанти	и	фирми	за	кетърингови	услуги,	в	които	партньорите	
на	гимназията	Виталис,	Германия,	и	Брага	Мобилити	Оупън,	Португалия,	са	осигу-
рили	работни	места.	Целта	на	мобилността	е	участниците	в	проекта	да	придобият	
опит	по	съответната	професия	в	реална	мултикултурна	среда,	да	усъвършенстват	
езиковите	си	умения	чрез	директна	комуникация	на	немски	и	английски	език.	В	
предварителната	 подготовка	 на	 участниците,	 а	 и	 по	 време	 на	 мобилността	 ще	
бъдат	 използвани	 иновативни	 практики	 и	 споделен	 опит	 на	 неправителствени	
организации	за	оценяване	на	социални	умения	и	компетенции	и	изработване	на	
профил	на	участниците	в	проекта.	
	 Обучението	на	10	учители,	преподаватели	по	професионални	дисциплини	е	на	
тема	„Проучване	на	иновативни	практики	за	предприемачески	умения,	предоста-
вяни	от	различни	доставчици	на	професионално	образование	и	обучение”.	След	
запознаване	с	нови	методи	и	форми	на	организация	и	преподаване	учителите	ще	
разработят	и	адаптират	учебните	си	програми	за	свободно	избираема	подготовка,	
ще	включат	добри	практики	в	ежедневната	си	професионална	дейност.	Предви-
дените	открити	уроци	ще	дадат	възможност	за	обмен	на	идеи	в	педагогическата	
колегия.
	 След	проведената	информационна	кампания	в	гимназията	51	ученици	подадоха	
документи	за	участие	–	Европас	автобиография	и	мотивационно	писмо.	След	из-
вършената	селекция	-	писмен	тест	и	устно	интервю	по	немски	и	английски	език,	
вече	са	избрани	участниците	в	мобилността.	В	момента	учениците	се	подготвят	за	
практиката	в	град	Брага,	Португалия.
 
	 Подкрепата	на	Европейската	комисия	за	изготвянето	на	настоящата	публика-
ция	не	представлява	одобрение	на	съдържанието,	което	отразява	гледните	точки	
само	на	авторите	и	не	може	да	се	търси	отговорност	от	Комисията	за	всяка	
употреба,	която	може	да	бъде	използвана	за	информацията,	съдържаща	се	в	нея. 

Женина денчева

	 Общинските	 съветни-
ци	 приеха	 актуализация	
на	 бюджета	 на	 Община	
Габрово	 за	 2019	 г.	 и	 на	
инвестиционната	 програ-
ма.	Стана	ясно,	че	в	края	
на	август	е	финализирана	
сделката	за	продажба	на	
имот	 по	 реда	 на	 Закона	
за	насърчаване	на	инвес-
тициите.	 Така	 в	 бюджета	
допълнително	са	се	влели	
225	300	лв.	Затова	бе	при-
ето	 увеличение	 на	 раз-
ходната	 част	на	бюджета	
в	 няколко	 направления.	
С	 10	 000	 лв.	 се	 увеличи	
лимита	 по	 програма	 за	

отпускане	 на	 еднократ-
на	 финансова	 помощ	 за	
новородени	 и	 осиновени	
деца.	По	план	са	предви-
дени	 35	 000	 лв.,	 до	 края	
на	 месец	 август	 са	 из-
платени	 29	 000	 лв.	 Със	
същата	 сума	 се	 увеличи	
лимита	 за	 програма	 за	
семейства	 и	 лица,	 живе-
ещи	 на	 семейни	 начала,	
от	 община	 Габрово	 с	 ре-
продуктивни	 проблеми.	
Предвидените	 20	 000	 лв.	
са	изплатени	почти	в	пъ-
лен	 размер	 (19	 590	 лв.),	
има	 подадени	 3	 молби	
и	 са	 върнати	 документи	
на	 още	 5	 двойки	 за	 до-
пълване.	 Във	 връзка	 с	

планираните	мероприятия	
за	 100-годишния	 юбилей	
на	 футбола	 в	 Габрово	 се	
предвиждат	 също	 10	 000	
лв.	
	 Със	сумата	от	113	000	
лв.	 се	 увеличават	 сред-
ствата	 за	 текущ	 ремонт	
на	улици	в	града	и	по	се-
лата,	 с	 което	да	се	отго-
вори	на	част	от	сигналите	
и	жалбите	на	гражданите.	
С	 65	 000	 лв.	 се	 увеличи	
сумата	 за	 компенсацията	
за	 изпълнение	 на	 услуга-
та	 обществен	 превоз	 на	
пътници,	 възложена	 по	
силата	 на	 договор	 с	 въ-
трешен	оператор.
	 Прието	бе	включване-

то	 на	 нови	 обекти	 в	 ин-
вестиционната	 програма.	
Става	 дума	 за	 комбини-
рано	 детско	 съоръжение	
на	 стойност	 6	 700	 лв.	 в	
двора	на	ДГ	„Мики	Маус“	
в	с.	Враниловци,	което	да		
замени	 съществуващо,	 и	
интерактивен	дисплей	-	55	
инча,	 с	 вграден	 компю-
тър	 и	 мобилна	 стойка,	 с	
единична	цена	4220	лева,	
който	 ще	 се	 ползва	 от	
децата	 в	 подготвителните	
групи	в	ДГ	„Дъга“.
	 Другият	 нов	 обект	 в	
инвестиционната	 програ-
ма	е	опесъчаващо	устрой-
ство	 на	 стойност	 26	 000	
лв.,	за	нуждите	на	Общин-

ско	 предприятие	 „Благо-
устрояване“.
	 Инициативата	 на	 об-
щина	Габрово	за	предста-
вяне	на	известни	 габров-
ски	 творчески	 фамилии	
под	надслов	„ФамилииТЕ“	
досега	 представи	 Моско-
ви,	 Минчеви	 и	 Чаракчие-
ви.	 За	 времето	 от	 25	 ок-
томври	 2019	 г.	 до	 31	 яну-
ари	2020	г.	се	планира	да	
се	 организира	 изложба	
на	три	поколения	Солако-
ви	 с	 паметта	 за	 големия	
талант	 на	 Митьо	 Сола-
ков,	 с	 поглед	 в	 бъдеще-
то	 в	 лицето	 на	 Димитър	
Солаков.	 Солаков	 е	 наш	
съграждан,	 едно	 от	 голе-

мите	 имена	 в	 световното	
съвременно	изкуство.
	 Предвижда	 се	 излож-
ба	в	ХГ	„Христо	Цокев”	с	
произведения	 на	 Митьо	
Солаков	и	Недко	Солаков	
от	 фонда	 на	 галерията,	
фонда	на	Музей	 „Дом	на	
хумора	 и	 сатирата“	 и	 да-
рените	 на	 РИМ	 творби.	А	
също	така	две	арт	инста-
лации	 на	 Димитър	 Сола-
ков	в	ХГ	„Христо	Цокев”	и	
проект	на	Недко	Солаков	
в	Дома	на	хумора	и	сати-
рата	 -	 рисунки	 по	 стени.		
За	 реализация	 на	 това	
събитие	 се	 предоставят	
по	 бюджета	 на	 ДХС	 20	
000	лв.	и	ХГ	-	30	000	лв.	

Оáщиíските съветíици ãлàсувàхà зà пîслеäíî в тîзи мàíäàт

	 За	 да	 изрази	 подкре-
пата	 си,	 вчера	 в	 Габрово	
бе	Кръстина	Таскова,	зам.-
председател	на	парламен-
тарната	 група	 на	 ВОЛЯ.	
Тя	 заяви:	 „Предлагаме	 на	
габровци	 изключително	
честен	 и	 почтен	 човек	 за	
кмет	-	жена,	която	ще	ра-
боти	с	 грижа	за	хората	и	
ще	 бъде	 съпричастна	 към	
проблемите	 на	 съгражда-
ните	си,	а	в	същото	време	
ще	е	безкомпромисна	към	
мудността	 и	 безхаберието	
в	 харченето	на	парите	на	
габровци”.	
	 От	своя	страна	д-р	Ми-
тева	 сподели:	 „Благодаря	
на	 г-н	 Марешки	 за	 дове-
рието	 и	 на	 г-жа	 Таскова	
за	 подкрепата.	 Кандида-
турата	 ми	 е	 резултат	 от	
събралото	се	недоволство	

от	 неудобното	 ежедневие	
на	 габровци,	 въпреки	 ре-
ализираните	 проекти.	 Мо-
ята	основна	цел	в	община	
Габрово	е	да	се	чува	 гла-
сът	 на	 габровци.	 Когато	
се	 прави	 нещо,	 то	 да	 е	
за	 улеснение	 и	 облагоде-
телстване	на	хората,	а	не	
само	 заради	 усвояването	
на	предвидените	средства.	
Най-силното	 ми	 качество	
е,	че	мога	да	създам	рабо-
тещ	екип.	Това	ще	направя	
за	хората”.

ПП ВОЛЯ изäиãà ä-р Мàрия Митевà, свîя îáлàстеí 
кîîрäиíàтîр, зà кàíäиäàт зà кмет íà îáщиíà Гàáрîвî и 
листà зà îáщиíски съветíици - експерти îт рàзличíи сфери

	 За	 кмет	 на	 община	
Габрово	 подкрепяме	 кан-
дидатурата	 на	 досегашния	
кмет	 Таня	 Христова,	 като	
по	този	начин	даваме	одо-
брението	 си	 за	 работата	
на	 общинската	 админи-
страция	начело	с	нея.	На-
шите	кандидати	за	общин-
ски	съветници	ще	работят	
за	правото	на	гражданите	
да	 живеят	 в	 комфортна	 и	
безопасна	 среда.	 За	 тези	

цели	 ще	 искаме	 продъл-
жаване	 обновяването	 на	
нашия	 град	 и	 в	 кварта-
лите,	 модернизиране	 на	
целия	 градски	 транспорт,	
повишаване	 полицейското	
присъствие	 в	 конфликтни-
те	точки	и	по	селата.
	 Благодарим	 за	 вашето	
доверие	в	нас.
 Областен координа-
тор на ПП  БЗНС – Габро-
во: Невян Иванов

ПП БЗНС - Гàáрîвî ще учàствà със 
сàмîстîятелíà листà зà îáщиíски 
съветíици íà местíите изáîри

	 Регионалният	 съвет	 на	
КНСБ	 -	 Габрово	 и	 канди-
датът	 за	 кмет	 на	 общи-
на	 Габрово	Таня	 Христова	
подписаха	 Споразумение	
за	 сътрудничество	 по	
предложение	 на	 Синдика-
та.	
	 На	 събитието	 присъст-
ва	 вицепрезидентът	 на	
КНСБ	Пламен	Нанков.
	 „Подписването	 на	 по-
добни	 споразумения	 не	 е	
масова	практика,	то	е	ре-
зултат	 от	 изминат	 път,	 от	
добро	сътрудничество.	Са-
мото	предложение	за	под-
писване	е	израз	на	добра-
та	 оценка,	 която	 се	 дава	
досега	 на	 извървения	 път	
и	 постигнатите	 резулта-
ти.	Факт	е,	че	където	има	
диалог	 и	 конструктивност,	
резултатите	са	в	полза	на	
местната	 общност”,	 заяви	
Пламен	Нанков.	
	 Той	 уточни,	 че	 спора-

зумението	 съдържа	 жела-
нията	 за	 бъдещо	 сътруд-
ничество,	 което	 да	 бъде	
продължено	и	развито.
	 КНСБ	застава	зад	кан-
дидатурата	 на	 Таня	 Хри-
стова	 с	очаквания	 за	нов	
успешен	мандат	и	още	по-
резултатно	социално	парт-
ньорство.
	 „Това,	 което	 КНСБ	
прави	преди	избори,	е	да	
апелира	 своите	 членове	
за	 висока	 активност,	 за-
щото	 те	 са	 активна	 част	
от	гражданското	общество	
и	 защото	 решаването	 на	
местните	 проблеми	 до	 го-
ляма	степен	е	и	техен	ан-
гажимент	 и	 отговорност”,	
каза	още	вицепрезидентът	
на	КНСБ	Пламен	Нанков.
	 Областният	 координа-
тор	 на	 КНСБ	 за	 Габрово	
Росица	Йонкова	благодари	
на	Таня	 Христова	 за	 раз-
бирането,	което	винаги	са	

срещали	 при	 договаряне	
на	 колективните	 трудови	
договори	 в	 областта	 на	
образованието	 и	 здравео-
пазването.	
	 „Тази	 година	 успяхме	
да	 постигнем	 важен	 на-
предък	 за	 медицинските	
сестри	–	12%	увеличаване	
на	 работните	 заплати,	 по-
голям	размер	на	платения	
годишен	 отпуск,	 допълни-
телно	 материално	 стиму-
лиране	 получиха	 всички,	
работещи	в	детските	 ясли	
на	територията	на	община	
Габрово.	 Желаем	 да	 за-
дълбочим	 добрия	 диалог,	
който	 имаме	 с	 вас,	 до-
брото	 социално	 партньор-
ство”,	каза	Росица	Йонко-
ва.
	 Таня	 Христова	 благо-
дари	 за	 подкрепата	 и	 за	
оценката	на	КНСБ	за	съв-
местното	им	сътрудничест-
во	през	годините.

КНСБ и кàíäиäàтът зà кмет íà îáщиíà Гàáрîвî Тàíя 
Õристîвà пîäписàхà Спîрàзумеíие зà сътруäíичествî

са	 отворени	 за	 децата	
в	 Севлиево.	 В	 центъра	
на	 Севлиево	 е	 поставе-
на	нова	детска	площадка,	
финансирана	 от	 Общи-
ната.	 В	 междублоковото	
пространство	 между	 ули-
ците	„Хан	Аспарух“	и	„Д-р	
Стойчо	 Христов“	 върху	
ударопоглъщаща	 настил-
ка	 са	 монтирани	 детско	
съоръжение	 и	 катерушка,	
заедно	 с	 люлка,	 градин-
ски	 пейки	 и	 две	 кошчета	
за	 отпадъци.	 Стойността	
на	проекта	е	17,9	хил.	лв.
	 Другата	 нова	 детска	
площадка	 в	 Севлиево	
е	 поставена	 в	 парка,	 в	
близост	 до	 старата	 баня.	
Там	 също	 са	 монтирани	
детско	 съоръжение,	 две	
люлки	 и	 две	 клатушки	 за	
игра	 на	 малчуганите.	 За	
безопасността	 на	 децата	
и	 тук	 е	 поставена	 уда-
ропоглъщаша	 настилка,	
монтирани	са	и	градински	
пейки,	 няколко	 широко-
листни	 дървета,	 храсти,	
цветя	и	 кошчета	 за	отпа-
дъци.	 Финансирането	 на	
площадката	 е	 по	 линия	
на	 Община	 Севлиево	 и	
по	 линия	 на	 Предприяти-
ето	за	управление	на	дей-
ностите	 по	 опазване	 на	
околната	 среда.	 Общата	
стойност	е	20	хил.	лева.
	 В	 севлиевските	 села	
Шумата	 и	 Душево	 се	 на-
мират	 другите	 две	 нови	
детски	площадки.	

Четири íîви 
äетски плîщàäки
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1. ИвелИн нИколов - водач на  
лИстата  за общИнскИ съветнИцИ И 
кандИдат за кмет

	 Роден	 е	 през	 1962	 г.	 в	 Габрово.	
Учил	 е	 последователно	 в	 Начално	
училище	 „Петър	 Падалски”	 и	 в	 Осмо	
основно	 училище	 в	 Габрово,	 а	 през	
1980	 година	 завършва	 габровската	
Математическа	гимназия.
	 След	 завършването	 на	 Висшето	
военно	 артилерийско	 училище	 в	 Шу-
мен	 е	 кадрови	 офицер	 в	 Ракетните	
войски	 и	 артилерията	 с	 гражданска	
специалност	 „Педагогика”.	 По-късно	
учи	 търговско	 право	 във	 Великотър-
новския	университет	„Св.	Св.	Кирил	и	
Методий”	и	е	магистър	по	политология	
в	 Софийския	 университет	 „Св.	 Кли-
мент	Охридски”.
	 Служи	шест	години	като	офицер	в	
Българската	 армия	 в	 ракетната	 база	
Марино	поле	край	Карлово.	Още	тога-
ва	започва	да	сътрудничи	на	вестник	
„Българска	армия”.
	 През	1990	г.	се	завръща	в	Габрово	
и	последователно	работи	като	шофьор	
на	 такси,	 снабдител	 и	 монтажник	 в	
малка	фирма,	педагогически	съветник	
в	 Осмо	 основно	 училище.	 В	 същия	
период	специализира	организационна	
психология	и	групова	динамика	в	Пра-
га	 и	 е	 председател	 на	 Общинския	 и	
Регионален	съвет	на	БСП	в	Габрово.
	 Бил	 е	 заместник-председател	 на	
Комитета	 за	 младежта	 и	 децата	 към	
Министерски	 съвет,	 заместник	 изпъл-
нителен	 директор	 на	 Изпълнителна	
агенция	„Военни	клубове	и	военно-по-
чивно	дело”,	журналист	във	вестници-
те	„Земя”	и	„Дума”,	хоноруван	препо-
давател	в	Нов	български	университет,	
Варненския	 свободен	 университет	 и	
Висшето	училище	по	телекомуникации	
и	 пощи.	Съавтор	 на	 сборниците	 „По-
литически	мениджмънт”	 (2000	 г.),	 „Ме-
ниджмънт	 и	 комуникация	 в	 политика-
та”	(2006	г.)	и	Учебник	по	политически	
мениджмънт	в	два	тома	(2011	г.).

2. Инж. здравко кънчев

	 Председателят	 на	 Общинския	 съ-
вет	 на	 БСП	 инж.	 Здравко	 Кънчев	 е	
втори	 в	 листата	 на	 левицата.	 Завър-
шил	 е	 индустриален	 мениджмънт	 в	
Техническия	 университет	 в	 София,	
както	 и	 магистратура	 по	 психология,	
бил	 е	 директор	 на	 „Български	 пощи”	
ЕАД,	клон	Габрово.	В	момента	е	упра-
вител	на	фирма	в	сферата	на	метало-
обработването.	

3. нИколай ГрИГоров

	 Лидерът	 на	 БСП	 в	 областта	 Ни-
колай	 Григоров	 е	 трети	 в	 листата	 на	

левицата	за	общински	съветници.	За-
вършил	 е	 история,	 има	 магистратура	
по	 стопанско	 управление	 и	 специа-
лизация	в	Московската	школа	за	по-
литика.	 Бил	 е	 народен	 представител,	
областен	управител,	а	в	местата	власт	
е	с	опит	като	общински	съветник.	

 4. Пенка Петрова

	 Четвърта	в	листата	е	Пенка	Петро-
ва,	 главен	 учител	 по	 история	 в	 На-
ционална	Априловска	 гимназия,	 през	
годините	 е	 била	 инспектор	 в	 Регио-
нално	управление	на	образованието	в	
Габрово.	Работи	активно	в	сферата	на	
патриотичното	възпитание.	

 5. лена енева 

	 Лена	 Енева	 е	 завършила	 „Топло	
и	 ядрена	 енергетика”	 в	 Технически	
университет	 в	 София.	 Има	 специа-
лизации	 -	 „Финансов	 мениджмънт”	
в	 Стопанска	 академия	 в	 Свищов	 и	
„Информационни	 системи”	 отново	 в	
ТУ	 -	 София.	 Преминала	 е	 обучения,	
свързани	 с	 обществената	 й	 дейност,	
в	САЩ,	Франция,	Португалия,	Полша,	
Естония.	 Дълги	 години	 е	 била	 дирек-
тор	 на	 Дирекция	 „Бюро	 по	 труда”	 в	
Габрово.	 Има	 богат	 опит	 в	 местното	
самоуправление.	

 6. донка колева

	 Донка	 Колева	 е	 представител	 на	
партия	 АБВ.	 Завършила	 е	 Национал-
на	Априловска	 гимназия,	 Европейско	
право	 в	 университета	 „Уестминстър“	
в	Англия,	 има	 магистратура	 по	 „Сто-
панско	 управление“.	 Днес	 тя	 е	 упра-
вител	 на	 фирма	 за	 производство	 на	
шоколадови	изделия.	Майка	е	на	две	
прекрасни	деца.

 7. д-р анелИя толева - Петрова

	 Д-р	 Анелия	 Толева	 -	 Петрова	 е	
специалист	педиатър	в	Детското	отде-
ление	 в	 болница	 „Д-р	Тота	 Венкова”.	
Вече	 20	 години	 трудовата	 й	 кариера	
е	 свързана	 с	 областната	 болница,	
като	през	годините	е	била	и	началник	
на	 детското	 отделение.	 В	 момента	
завършва	и	втора	специалност	-	„Ток-
сикология“.	 Била	 е	 в	 Управителния	
съвет	 на	 фондация	 „Сила	 за	 живот”,	
работи	по	редица	проекти	в	сферата	
на	 социалните	 дейности	 и	 с	 деца	 в	
неравностойно	 положение.	 Семейна,	
с	две	деца.

 8. Инж. евГенИ дИмИтров

	 Инж.	 Евгени	 Димитров	 	 е	 завър-
шил	машиностроителна	специалност	в	
ТУ	 в	 Габрово.	Организатор	производ-
ство	 във	 фирма	 за	 производство	 на	
полиетиленови	тръби.	Член	на	Управи-

телния	съвет	на	ръгби	клуб	„Янтра”	в	
Габрово	 и	 бивш	 национален	 състеза-
тел	по	ръгби.	Семеен,	с	две	деца.

9. ГенадИ цИтлакИдИс

	 Голмайсторът	 на	 „Янтра	 Габрово”	
за	сезон	2004-2005.	Генади	Цитлакидис	
е	под	номер	9	в	листата.	Завършил	е	
Национална	спортна	академия.	Лицен-
зиран	треньор	по	футбол.	В	момента	е	
наставник	 на	 отбора	 старша	 възраст	
във	 ФК	 „Чардафон”.	 Семеен,	 с	 едно	
дете.

10. Иван калчев

	 Иван	Калчев	е	под	номер	10,	 той	
е	 икономист,	 завършил	 във	 Велико	
Търново	и	магистърска	степен	в	Сто-
панска	академия	-	Свищов.	Управлява	
строителна	фирма.

11. марИяна върбанова

	 Едва	ли	има	майка	в	Габрово,	коя-
то	да	не	познава	Марияна	Върбанова.	
Дългогодишен	 акушер,	 държала	 в	 ръ-
цете	 си	 стотици	 габровци	 и	 е	 едина-
десета	 в	 листата.	 „Гласът“	 на	 габров-
ското	 радио	 и	 един	 от	 най-активните	
читалищни	дейци	в	общината.

12. марГарИта стоянова

	 Маргарита	Стоянова	 е	 под	 номер	
12.	Дълги	 години	тя	съобщаваше	най-
важните	 новини	 на	 Габрово,	 а	 сега	
радва	 с	 читалищни	 проекти	 десетки	
деца	и	техните	родители.

13. владИмИр тодоров

	 Владимир	 Тодоров	 е	 завършил	
Компютърни	 технологии	 в	ТУ	 -	 Габро-
во.	 Работи	 в	 сферата	 на	 информа-
ционните	технологии.	Инвеститор	клас	
А	в	Община	Габрово.	

14. мИГлена Пройнова

	 Главният	 учител	 в	 Професионал-
ната	 гимназия	 по	 туризъм	 „Пенчо	
Семов“	 и	 бивш	 заместник-кмет	 на	
Габрово	Миглена	Пройнова	е	под	но-
мер	 14.	 Г-жа	 Пройнова	 е	 завършила	
Българска	 и	 английска	 филология.	
Има	богат	опит	в	местното	самоупра-
вление,	 била	 е	 4	 мандата	 общински	
съветник	

15. емИлИя дженкова

	 Емилия	Дженкова	е	номер	15.	Тя	е	
икономист,	 професионален	 бакалавър	
от	Колеж	по	мениджмънт,	 търговия	и	
маркетинг	-	Велико	Търново.	В	момен-
та	е	служител	във	фирма	и	завършва	
магистратура	 по	 икономика	на	 търго-
вията.

16. Първан дИмИтров 

	 Още	 един	 млад	 предприемач	 е	 в	

листата	на	левицата	и	това	е	Първан	
Димитров,	 който	 е	 16-ти.	 Първан	 е	
завършил	„Комуникации”	в	Технически	
университет	 -	 Габрово.	 Горд	 баща	 на		
две	деца.	Досегашен	общински	съвет-
ник.

17. мИрослав семов

	 Под	номер	17	е	Мирослав	Семов.	
45-годишният	 икономист	 	 е	 завършил	
Университета	 за	 национално	 и	 све-
товно	стопанство	в	София.	В	момента	
работи	в	сферата	на	туризма.	Профе-
сионалният	му	опит	е	свързан	с	упра-
влението	на	стопански	обекти.

18. велИслав васИлев

	 Велислав	Василев	е	завършил	СУ	
„Райчо	Каролев”.	7	години	е	мениджър	
и	 DJ	 в	 най-известната	 дискотека	 в	
Габрово,	а	от	една	година	е	и	управи-
тел	на	фирма.

19. доц. д-р добрИн Ганчев

	 Научните	 среди	 също	 са	 намери-
ли	място	в	нашата	листа	с	номер	19.	
Техен	представител	е	доц.	д-р	Добрин	
Ганчев.	Той	е	преподавател	в	Техниче-
ски	 университет	 -	 Габрово	 и	 е	 добър	
познавач	на	икономическите	науки.

20. десИслав тодоров

	 Под	 №	 20	 в	 листата	 е	 Десислав	
Тодоров,	инженер-геодезист,	учил	във	
Виена,	 а	 в	 момента	 е	 управител	 на	
фирма	за	строителен	надзор.

21. Галя александрова 

	 С	 номер	 21	 е	 Галя	Александрова,	
инженер	по	специалност	„Компютърни	
системи	и	технологии“,	работи	в	част-
на	фирма.	Майка	на	две	деца.

22. вИкторИя ноева

	 Виктория	 Ноева	 е	 началник	
„Транспорт	и	логистика“	в	италианска	
компания.	Завършва	обучението	 си	 в	
габровския	Техническия	университет.	

23. ГеорГИ цанев

	 Доктор	и	 инженер	по	 „Компютър-
ни	 системи,	 комплекси	 и	 мрежи“	 е	
Георги	Цанев,	който	е	под	номер	23.	В	
момента	работи	във	фирма	„Лирекс“.

24. Панко Панков  

	 Панко	Панков	е	завършил	Стопан-
ска	академия	в	Свищов,	специалност-
та	 „Научна	организация	на	 управлен-
ческата	 дейност“.	 Добре	 познава	 ра-
ботата	на	общинската	администрация.

25. ГеорГИ Петков

	 Заслужилият	 майстор	 на	 спорта	
и	 най-добър	 треньор	 на	 България	 по	
ръгби	Георги	Петков		е	под	номер	25.	

Стотици	 ръгбисти	 са	 израснали	 под	
грижите	 на	 Петков.	 С	 неговото	 име	
се	 свързват	 най-големите	 успехи	 на	
габровския	отбор	„Янтра“.

26. росен ХрИстов 

	 Росен	Христов	под	номер	26	е	за-
вършил	 „Икономика	на	 търговията“,	 в	
момента	работи	в	транспортна	фирма	
и	 познава	 добре	 проблемите	 на	 об-
ществения	транспорт	в	нашия	град.	

27. вера ПърлИкова

	 Вера	Пърликова	е	социален	и	мла-
дежки	 работник	 към	 Българския	 Чер-
вен	 кръст,	 активно	 работи	 в	 сферата	
на	младежките	 дейности	 и	 добровол-
чеството.	Инициатор	и	реализатор	на	
редица	благотворителни	кампании.	

28. ГабрИела камбурова,

	 Габриела	 Камбурова,	 която	 е	 под	
номер	28,	е	част	от	групата	за	автен-
тичен	 фолклор	 на	 Народно	 читалище	
„Христо	Ботев	1923”	в	село	Драганов-
ци,	работи	в	сферата	на		търговията	и	
е	студент	по	Стопанско	управление	в	
Техническия	университет	-	Габрово.

29. коьо коев 

	 В	тези	избори	Коьо	Коев	е	един-
ственият	кандидат	за	кмет	на	Яворец,	
който	 освен	 за	 доверието	 на	 своите	
съселяни,	 ще	 се	 бори	 и	 за	 място	 в	
Общинския	съвет.	Най-дългогодишният	
кмет	 в	 община	 Габрово,	 който	 всеот-
дайно	работи	за	доброто	на	жителите	
на	село	Яворец.	

30. Иван колев

	 Иван	Колев	е	нашият	кандидат	за	
кмет	на	село	Поповци	и	е	под	номер	
30	в	листата	за	общински	съветници.	

31. арХ. Иван нИколов

	 Арх.	 Иван	 Николов	 е	 доайенът	 в	
нашата	 листа,	 6	 мандата	 общински	
съветник,	 бивш	 председател	 на	 Об-
щински	съвет	в	Габрово,	общественик,	
винаги	с	активна	гражданска	позиция.

32. ГалИна Петкова

	 Галина	 Петкова	 е	 завършила	 Ма-
тематическата	 гимназия	 в	 Габрово,	
има	 прекрасно	 дете.	 Студент	 е	 в	
Техническия	университет	в	Габрово	по	
специалността	„Стопанско	управление	
и	финанси“.	

33. Павел Иванов

	 Павел	Иванов	е	магистър	по	„Пуб-
лична	администрация“	в	ТУ	-	Габрово.	
От	години	е	човекът,	който	най-добре	
знае	кои	улици	в	Габрово	имат	нужда	
от	ремонт.	Управлява	фирма	в	сфера-
та	на	пътното	строителство.	

Левицàтà преäстàвя свîя кàíäиäàт зà кмет íà Гàáрîвî в съáîтà
Утре от 10,30 часа на пешеходната зона в Габрово - ул. „Радецка", левицата – Коалиция за България и ПП АБВ, 

ще представи кандидата за кмет на община Габово и листата за общински съветници

Различно	управление	предлага	с	кандидатите	си	за	кмет	
и	съветници	левицата	в	Габрово.	Доколко	става	въпрос	за	нови	
или	за	неосъществени	демократични	принципи,	е	трудно	да	се	
прецени,	 но	 при	 всички	 случаи	 именно	 коалицията	 „БСП	 за	
България“	 (БСП	 за	 България	 и	АБВ)	 ни	 връща	 към	 зората	 на	
демокрацията,	 когато	 обществото	 изповядваше	 ценности	 като	
свобода,	гласност	и	демокрация.

	 На	 първо	 място	 -	 като	 издига	 за	 кмет	 журналиста	
Ивелин	 Николов,	 който	 започна	 политическата	 си	 кариера	 в	
Габрово.	В	момента	той	е	директор	на	Националния	политиче-
ски	институт	„Димитър	Благоев”	и	главен	редактор	на	вестник	
„Дума”.	Беше	народен	представител	в	41-то	Народно	събрание,	
бил	е	заместник-председател	на	Комитета	за	младежта	и	деца-
та	към	Министерския	съвет,	заместник	изпълнителен	директор	
на	 Изпълнителна	 агенция	 „Военни	 клубове	 и	 военно-почивно	

С Ивелиí Никîлîв - към истиíския äíевеí 
реä íà хîрàтà в Гàáрîвî и в местíàтà влàст
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дело”,	 журналист	 във	 вестниците	 „Земя”	 и	 „Дума”,	 хоноруван	
преподавател	 в	 Нов	 български	 университет,	 във	 Варненския	
свободен	университет	и	във	Висшето	училище	по	телекомуника-
ции	и	пощи.	Съавтор	на	сборниците	„Политически	мениджмънт”,	
„Мениджмънт	и	комуникация	в	политиката”	и	на	Учебник	по	по-
литически	мениджмънт	в	два	тома	през	2011	г.

При	 предишното	 си	 завръщане	 в	 Габрово	 през	 1990	 г.	
последователно	работи	като	шофьор	на	такси,	снабдител	и	мон-

тажник	 в	 малка	 фирма	 и	 педагогически	 съвет-
ник	в	Осмо	основно	училище.	Оттогава	е	познат	
на	 политическите	 среди	 с	 човешкото	 лице	 на	
партийната	дейност,	с	която	се	захваща.		В	този	
период	 специализира	 организационна	 психоло-

гия	и	групова	динамика	в	Прага	и	е	председател	на	Общинския	
и	Регионален	съвет	на	БСП	в	Габрово.	

Очаквано,	Ивелин	Николов	няма	да	се	съгласи	да	бъде	
кмет	на	администрацията,	или	на	партията,	която	го	лансира	и	
към	 която	 принадлежи,	 а	 на	 възможно	 най-широк	 кръг	 граж-
дани.	С	оглед	на	това	е	формирана	и	листата	от	кандидати	за	
общински	съветници,	които	да	имат	ролята	на	граждански	пред-
ставители	 от	 различните	 професионални,	 социални	 и	 духовни	
общности.	Онези,	които	няма	да	успеят	да	влязат	в	Общинския	
съвет,	 ще	 бъдат	 поканени	 и	 ще	 работят	 заедно	 със	 съветни-
ците	 за	по-доброто	представителство	на	 габровци	 в	местната	
разпоредителна	 власт	 с	 амбицията	 да	 предлагат	 актуалния	
дневен	ред.	Без	да	пренебрегва	ценностите	и	политиката,	която	
изповядва	левицата,	БСП	в	Габрово	вади	дебата	за	развитието	
на	Габрово	от	територията	на	партийните	клубове	и	елиминира	
възможността	 партията,	 която	 е	 на	 власт,	 да	 работи	 само	 за	
интересите	на	собствените	си	членове.

Изборът	на	33-та	от	кандидатската	листа	на	лявата	ко-
алиция	за	предстоящите	избори	дава	заявка	за	нов	подход	в	
местното	управление,	различен	от	административно-командния	
маниер,	 практикуван	 все	 по-отявлено	 в	 последното	 десетиле-
тие.	

Съставът	на	листата	подсказва,	че	БСП	не	търси	сляпа	
благодарност	 на	 най-всеотдайните	 си	 активисти	 чрез	 сигурни	

места	в	Общинския	съвет,	а	залага	на	широко	популярни	лично-
сти,	които	иначе	нямат	допирни	точки	с	организационния	живот	
на	партията.

На	 следващо	 място	 прави	 впечатление,	 че	 „БСП	 за	
България“	са	поканили	за	участие	в	местния	парламент	профе-
сионалисти	от	различни	области	на	живота:	икономика,	строи-
телство,	образование,	здравеопазване,	спорт,	бизнес,	туризъм,	
журналистика,	читалищна	дейност...

Няма	да	е	новост	ниската	средна	възраст	на	предста-
вителите	на	различните	граждански	и	професионални	среди	в	
листата.	Новост	обаче	е	изборът	на	хора,	които	имат	активно	
изразена	 чувствителност	 към	 проблемите	 на	 Габрово	 и	 не	 се	
притесняват	да	я	изразяват.

Със	 съветници,	 които	 имат	 собствено	 мнение	 и	 знаят	
потребностите	на	 габровци,	 е	 ясно,	 че	дневният	ред	на	след-
ващия	Общински	 съвет	 в	 Габрово	няма	просто	 да	 следва	 ан-
гажиментите	на	кметската	администрация	и	все	повече	в	него	
ще	 присъстват	 теми,	 умишлено	 избягвани	 и	 по	 тази	 причина	
нерешени	досега.

Разбира	се,	 това	 в	 най-голяма	степен	 зависи	от	 граж-
даните	и	техния	вот	на	27	октомври.	Но	когато	си	кмет,	който	
и	да	си,	и	имаш	до	себе	си	мислещи,	можещи	и	искащи	хора,	
вместо	 добре	 смазана	 машина	 за	 гласуване,	 най-малкото	ще	
проявиш	уважение.	

33-та	 кандидати	 за	 съветници	 от	 листата	 на	 левицата	
представляват	 онази	 извадка	 от	 обществото,	 от	 която	 има	
нужда	 всяка	 власт,	 ако	 иска	 да	 бъде	 демократична.	 След	 12	
години	в	опозиция	е	по-скоро	логично	от	листата	да	отсъстват	
представители	на	обичайния	слугинаж	на	властта	 (в	повечето	
случаи	–	на	всяка	власт),	добре	платените	чиновници,	за	кои-
то	е	по-важно	какво	ще	каже	началникът,	а	не	тези,	които	му	
плащат	заплатата	–	данъкоплатците.	Липсват	и	иначе	успешните	
в	своята	си	сфера,	 които	не	отсяват	сеното	от	 сламата	и	са	
всеядни	на	всякакви	поръчки	в	името	на	собственото	си	благо-
получие,	мълчаливите,	вечно	съгласните	и	удобно	толерантните.

Всъщност	 гражданите,	 които	 много	 добре	 ги	 познават,	
ще	преценят	сами.
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	 За	 петнадесета	 поред-
на	 година	 в	 Севлиево	ще	
се	 проведе	 Празникът	 на	
тиквата.	 По	 традиция	 в	
няколко	 поредни	 дни	 Об-
щина	 Севлиево	 органи-
зира	 празник	 на	 тиквата	
и	 есенен	 панаир,	 които	
приключват	 с	 тържестве-
но	 отбелязване	 на	 Деня	
на	Севлиево	–	Петковден.	
От	 9	 до	 14	 октомври	 Се-
влиево	 ще	 събере	 хиляди	
почитатели	на	оранжевото	
изкушение,	 които	 ще	 се	
докоснат	 до	 неповторима-
та	магия	на	този	истински	
празник	за	душата.	
	 Началото	 тази	 година	
ще	 бъде	 на	 9	 октомври	 с	
продължението	 на	 Нацио-
нален	проект	„Аз	съм	бъл-
гарка!“	–	изложба	на	фото-
графа	 Радослав	 Първанов	
в	 централното	 фоайе	 на	
Община	Севлиево.
	 На	 10	 октомври	 от	
18:30	 часа	 е	 откриване-

то	на	Севлиевския	есенен	
панаир	 с	 концерт	 „Песни-
те	 ти,	Българийо“,	в	който	
участие	 ще	 вземат	 Янка	
Рупкина,	 Бинка	 Добрева,	
Райко	 Кирилов,	 Йорданка	
Варджийска,	квартет	„Сла-
вей“,	 Владислав	 Славов	 и	
др.	Той	ще	се	проведе	на	
Панаирната	естрада.
	 На	 11	 октомври	 стар-
тира	 и	 XV-ти	 празник	 на	
тиквата.	 Още	 сутринта	 на	
площад	 „Свобода“	 ще	 за-
работи	 Международният	
пресцентър,	където	гостите	
на	 фестивала	 ще	 могат	
да	 получат	 рекламни	 ма-
териали	и	да	се	запознаят	
в	 детайли	 с	 програмата,	
а	 представителите	 на	 ме-
диите	 ще	 получат	 своите	
акредитации.	
	 В	 Дандоловите	 къщи	
ще	се	вихри	забавно	ате-
лие	 „Тиквени,	 цветни	фан-
тазии”,	 което	 ще	 завърши	
с	изложба	на	творбите.	То	

ще	 започне	 в	 10:30	 часа,	
а	 зрелищното	шоу	 „Крале	
не	силата”	с	Кирил	Вълчев	
–	 Скалата	 ще	 посрещне	
всички	 гости	 на	 празника	
в	 15:00	 часа	 на	 площад	
„Свобода“.	 И	 тази	 година	
през	 града	 ще	 мине	 пъ-
туващият	 фестивал	 „Ули-
цата“,	 който	 ще	 зарадва	
малки	и	големи	със	своята	
магия	от	16:00	часа	на	ули-
ца	„Христо	Спиридонов“.	А	
най-малките	 ще	 могат	 да	
участват	в	детското	модно	
дефиле	 Код	 „оранжево“,	
което	започва	в	17:00	часа	
на	площада.	След	него	във	
фоайето	 на	 Община	 Се-
влиево	 ще	 бъдат	 открити	
изложбите	„Тиква	най-най“	
и	„Тиквени	фантазии“.
	 Със	 спускането	 на	 но-
щта	музика	ще	огласи	пло-
щада.	Пръв	на	сцената	ще	
излезе	 севлиевецът	 MIRY,	
който	 ще	 подгрее	 сцената	
за	Миро,	 а	 на	финала	ще	

има	магично	 лазерно	шоу.	
От	19:00	часа	отварят	вра-
тите	 на	 Хаджистояновото	
училище,	 градската	 худо-
жествена	 галерия	 и	 музея	
на	съвременното	изкуство,	
където	 ще	 се	 състои	 Нощ	
в	музея	и	Нощ	в	галерията.	
В	същото	време,	но	на	па-
наирната	 естрада	 от	 20:30	
часа	 ще	 започне	 концерт	
на	Гъмзата	и	оркестър.
	 На	12	октомври	в	11:00	
часа	 започва	 „Тиквеното	
парти	 с	 Иван	 и	 Андрей”.	
Тогава	 ще	 бъдат	 връчени	
наградите	на	победителите	
в	 традиционната	 кулинар-
на	изложба	и	по	традиция	
всички	ще	могат	да	похап-
нат	 от	 тиквеника	 рекор-
дьор.	 Кулинарни	 ателиета	
с	 шеф	 готвачи	 ще	 радват	
гостите	 на	 града,	 докато	
тече	 кулинарното	 шоу	 на	
Ути	 Бъчваров	 „Мръвчици	
печени,	с	тиква	облечени“.	
Местни	състави	и	гости	ще	

покажат	 уменията	 си	 на	
откритата	 сцена	 на	 пло-
щад	 „Свобода“,	 където	 в	
14:30	часа	ще	бъде	изгра-
дена	жива	картина	от	тик-
ви,	след	която	ще	започне	
и	Тиквенбурговото	шоу	 на	
Иван	 и	Андрей.	 По	 също-
то	 време	 в	 спортна	 зала	
„Дан	 Колов“	 ще	 бъде	 от-
крит	 националният	 събор	
„Северняшки	гайтани”.	
	 В	 18:00	 часа	 концерт	
на	 местни	 таланти	 ще	
подгрее	 дългоочаквано-
то	 изпълнение	 на	 Стефан	
Вълдобрев	 и	 „Обичайните	
заподозрени“.	В	20:00	часа	
следва	музикално	лазерно	
фойерверк	шоу	на	площад	
„Свобода“,	а	в	20:30	Хрис-
тияна	 Лоизу	 ще	 изнесе	
концерт	на	панаирната	ес-
трада.	
	 На	 13	 октомври	 в	
10:30	 часа	 започват	 всич-
ки	 забавления	 за	 малки	
и	големи	-	богата	забавна	

програма	 ще	 радва	 при-
състващите	 на	 празника	
през	целия	ден	на	площад	
„Свобода“	-	музика,	танци,	
награди	 и	 безброй	 изне-
нади	 са	 подготвили	 орга-
низаторите.	 В	 18:30	 часа	
група	 „Сигнал“	 ще	 изпее	
вечните	си	хитове	на	пана-
ирната	естрада.	
	 През	 всички	 празнич-
ни	 дни	 ще	 бъдат	 отворе-
ни	 вратите	 на	 Музея	 на	
тиквата,	 а	 „Тиквен	 бар”,	
базар	и	тиквени	кулинарни	
кътове	 ще	 радват	 гостите	
на	празника.	
	 На	Петковден	–	14	ок-
томври,	 Севлиево	 празну-
ва	 Ден	 на	 града.	 В	 10:00	
ще	 бъде	 отслужена	 Света	
литургия	в	храмовете,	а	в	
18:30	часа	в	Дома	на	кул-
турата	ансамбъл	„Българе“	
ще	 изнесе	 своя	 концерт-
спектакъл	 „Осмото	 чудо“.	
С	 този	 зрелищен	 спекта-
къл	 ще	 приключат	 праз-

ниците	 на	 Севлиево	 тази	
година.
	 „Вярвам,	 че	 и	 тази	
година	 севлиевци	 ще	 по-
срещнат	 есента	 с	 радост	
и	 позитивно	 настроение.	
Постарали	сме	се	за	все-
ки	да	има	по	нещо,	за	да	
може	празникът	да	се	пре-
несе	от	градския	площад	в	
душите	на	хората.	Пожела-
вам	 на	 всички	 севлиевци	
и	 на	 многобройните	 гости	
да	 преживеят	 незабрави-
ми	 мигове	 в	 Севлиево!”,	
коментира	кметът	д-р	Иван	
Иванов.
	 Тази	 година	 празници-
те	 на	Севлиево	 са	 с	 под-
крепата	 на	 Бизнес	 сдру-
жение	„Севлиево	XXI	век“,	
„Идеал	 стандарт“,	 Pepsi,	
„Болярка“,	 Lazarov	 food	
and	catering	и	с	медийното	
партньорство	 на	 Bulgaria	
On	 Air,	 „Дарик“,	 вестник	
„Росица“,	 sevlievci.com	 и	
„Улицата“.

	 Кметът	 на	 Община	 Се-
влиево	 д-р	 Иван	 Иванов	
символично	 откри	 на	 24	
септември	 новата	 спорт-
на	 площадка	 за	футбол	 на	
малки	 врати	 в	Севлиево	 в	
квартал	 Димитър	 Благоев,	
след	 което	 на	 терена	 се	
проведе	 и	 първата	 трени-
ровка	на	младежите	от	дет-
ско-юношеската	школа	към	
футболен	 клуб	 „Севлиево“.	
Те	 играят	 във	 формат	 фут-
бол	5,	като	точно	този	раз-
мер	на	игрището	е	идеален	
за	техните	тренировки.
	 Именно	 на	 новооткри-
тото	 спортно	 игрище	 мла-
дежите	 от	 набор	 2011	 го-
дина	 проведоха	 и	 една	 от	
последните	 си	 трениров-

ки	 преди	 старта	 на	 новия	
футболен	 сезон.	Още	 тази	
събота	младите	таланти	от	
ФК	 „Севлиево“	 започват	
битката	за	добро	класира-
не	 срещу	 отбора	 на	 „Ака-
демик“	 –	 Свищов.	 Настав-
никът	на	децата	Илия	Кън-
чев	 проведе	 тренировката	
във	вторник,	а	футболисти-
те	 открито	 се	 радваха	 на	
добрата	настилка.
	 Теренът	 на	 спортната	
площадка	 е	 покрит	 с	 из-
куствена	 трева,	 монтирано	
е	 и	 енергийно	 ефективно	
LED	осветление,	което	поз-
волява	 съоръжението	 да	
се	използва	и	 за	по-късни	
футболни	срещи.	Пред	вхо-
да	 на	 площадката	 е	 офор-

мен	специален	преход	 към	
самото	игрище,	на	който	са	
монтирани	 четири	 пейки	 и	
две	кошчета	за	отпадъци.	
	 „Новата	 площадка	 е	
чудесно	 място	 за	 изяви	
на	 младите	 ни	 футболни	
таланти.	 Вярвам,	 че	 рано	
или	 късно	 именно	 тук	 ще	
бъде	 забелязана	 и	 раз-
вита	 някоя	 нова	 надежда	
за	 футбола	 в	 града	 ни“,	
каза	 кметът	 на	 Община	
Севлиево	 д-р	 Иван	 Ива-
нов.	Той	припомни,	че	през	
последните	 години	 Общи-
ната	се	старае	да	осигури	
на	младежите	добри	места	
за	 спортните	 им	 изяви	 и	
им	 пожела	 много	 спортни	
успехи.

	 Офроуд	 клуб	 „Севли-
ево	4х4	екстрйм“	с	подкре-
пата	на	Община	Севлиево	
организира	Шести	кръг	от	
националния	 шампионат	
по	 офроуд	 в	 дисциплина-
та	 „траял“.	 Състезанието	
ще	 се	 проведе	 на	 5	 и	 6	
октомври	 в	 село	 Градни-
ца,	 община	 Севлиево,	 в	
пет	 класа:	 „Стандартен“,	
„Модифициран“,	 „Про-
тотип,	 „Отворен	 -	 софт“	
и	 „Отворен	 -	 хард“.	 Съ-
образно	 спецификата	 ще	
се	използват	две	отделни,	
коренно	различни	трасета.	
	 Записването	на	екипа-
жите,	 технически	 преглед	
на	 машините,	 плащане	
на	 такса	 и	 получаване	 на	

стартови	 номера	 и	 тени-
ски	 ще	 са	 в	 деня	 преди	
състезанието	 (4	октомври)	
и	 на	 следващия	 ден	 до	
9:30	часа.

	 На	 5	 октомври	 от	 9:30	
до	10:00	часа	ще	има	бри-
финг	 и	 теглене	 на	 жре-
бий	 за	 старт	 на	 състеза-
телите.	Точно	в	10:30	часа	

ще	 стартират	 всички	
класове.	 В	 14:00	 часа	
стартира	 втори	 манш	
на	 клас	 „Отворен“	 и	
се	 отварят	 другите	
зони.	 Състезателният	
ден	ще	приключи	око-
ло	18:00	часа.	
	 На	 6	 октомври	 в	
10:00	часа	ще	бъде	да-
ден	 отново	 старт	 за	
всички	 класове,	 а	 в	
14:00	 часа	 е	 обявява-
нето	 на	 резултатите.	
Участниците	 ще	 имат	
един	час	за	контеста-
ции	 и	 претенции	 пре-

ди	 официалното	 награж-
даване	 на	 победителите,	
което	 ще	 започне	 в	 15:00	
часа	в	хотел	„Хелиос“.	

светлана михайлова

	 Днес	 от	 18:00	 часа	
предстои	 прожекцията	 на	
холандския	 документа-
лен	 филм	 „Етгар	 Керет:	
По	 действителен	 случай“,	
като	 част	 от	 съпътстваща	
програма	на	24.	Габровско	
биенале	 в	 партньорство	 с	
Master	 of	 Art	 Film	 Festival	
–	 документални	 филми	 за	
изкуство.
	 Филмът	 е	 за	 един	 от	
най-известните	 израелски	
писатели.	 В	 своите	 раз-
кази	 Етгар	 Керет	 смес-
ва	 измислица	 и	 реалност.	
Историята	 на	 собствения	
му	 живот	 също	 прилича	
на	 съвременна	 приказка.	
В	 този	 хибриден	 докумен-
тален	 филм	 режисьорите	
разследват	 защо	 разказ-
ването	 на	 истории	 е	 съ-
ществено	 за	 живота	 на	

Керет.	 Хора	 от	 цял	 свят	
обичат	 израелския	 писа-
тел	 Етгар	 Керет	 заради	
сюрреалистичните	му	раз-
кази	и	веселите	му	изпъл-
нения	 на	 живо.	 Вестник	
„Гардиън“	 пише:	 „Да	 пре-
караш	 известно	 време	 с	
него,	 е	 като	 да	 влезеш	 в	
света	на	неговите	истории:	
изведнъж	 всичко	 ти	 се	
струва	леко	хаотично,	пъл-
но	с	комичен	потенциал“.
	 И	разказите,	и	анекдо-
тите	на	Керет	от	собстве-
ния	му	живот	звучат	много	
естествено,	 въпреки	 неве-
роятната	 си	 абсурдност.	
Как	 Керет	 е	 станал	 такъв	
удивителен	разказвач?
	 Когато	 двама	 холанд-
ски	 режисьори	 решават	
да	 направят	 филм	 за	 ис-
ториите	 на	 Етгар	 Керет,	
те	 знаят,	 че	 ще	 трябва	
да	 използват	 множество	

различни	 техники,	 за	 да	
покажат	 достоверно	 как	
работи	 неговият	 ум.	 Чрез	
анимации	по	разказите	му,	
разиграване	на	анекдотите	

му,	 надникване	 зад	 кули-
сите	и	интервюта	с	близки	
и	 приятели	 (сред	 които	
Джонатан	 Сафран	 Фоер	
и	Айра	Глас)	в	Тел	Авив	и	

Ню	Йорк	те	се	опитват	да	
разберат	защо	постоянно-
то	 разказване	 поддържа	
живота	на	Керет.
	 Вход:	 4	 лева	 за	 въз-

растни,	2	лева	за	ученици	
и	 пенсионери;	 вход	 сво-
боден	 за	 притежатели	 на	
карта	 „Приятели	 на	 Хумо-
ра“.
	 В	 събота,	 28	 септем-
ври,	 от	 11:00	 часа	 ще	 се	
проведе	 първото	 творче-
ско	 и	 образователно	 ате-
лие	 в	 най-новата	 излож-
ба	 в	 Музея	 –	 „Нонумент“.		
Програмата	 е	 подходя-
ща	 за	 ученици	 от	 7-и	 до	
12-и	 клас.	 На	 участниците	
предстои	 една	 различна	
обиколка	-	разказ	за	отми-
нали	 идеологии,	 от	 които	
човечеството	 е	 наследило	
монументи,	 останали	 днес	
в	забвение	и	само	напом-
нящи	за	блясъка	на	непо-
стигнати	утопии.	
	 Кои	паметници	от	шест	
държави	–	Австрия,	Кипър,	
Сърбия,	Чехия,	Словения	и	
България,	 са	 представени	

в	изложбата?	
	 Кой	е	най-колосалният	
нонумент	в	България?	Кол-
ко	 е	 струвало	 на	 народа	
и	 държавата	 неговото	 по-
строяване?	Защо	паметни-
кът	на	Бузлуджа	днес	тъне	
в	разруха	и	какво	може	да	
се	случи	с	него	в	бъдеще?
	 С	 творческа	 задача	
за	 създаване	 на	 колаж	
участниците	 в	 ателието	
ще	представят	вижданията	
си	за	 тази	история,	 която	
може	 да	 бъде	 приказка	
за	 изграждане,	 а	 не	 за	
разруха.		Таксата	 за	 учас-
тие	е	5	лева;	за	притежа-
тели	 на	 карта	 „Приятели	
на	Хумора“	 -		20%	отстъп-
ка.	Записване	на	 телефон	
0878458430	 или	 по	 имейл:	
priateli@humorhouse.bg.	
Ателието	 ще	 се	 проведе	
при	 минимум	 четирима	
участника.

меГлена златева, 
ДТ „Рачо Стоянов” – Габрово

	 Близо	 две	 седмици	
след	премиерата	на	коме-
дията	 „Бог“	 на	 режисьора	
Веселин	 Петров	 и	 трупа-
та	 на	 ДТ	 „Стефан	 Киров“	
-	 Сливен,	 спектакълът	 ще	
гостува	 в	 Габрово.	 Пред-
ставлението,	 което	 е	 по	
пиесата	 на	 Уди	 Алън,	 ще	
се	 състои	 на	 3	 октомври	
от	 19.00	 часа	 на	 сцената	
на	габровския	театър.
	 Сценографията	 и	 кос-
тюмите	 са	 дело	 на	 Миха-
ела	 Добрева,	 композитор	
е	 Георги	 Атанасов,	 а	 фо-
тограф	 -	 Мария	 Павлова.	
Преводът	на	пиесата	е	на-
правен	 от	 Теодор	 Михай-
лов,	а	текстът	е	подготвен	
от	Иван	Димитров.

	 В	 ролите	 ще	 видим	
почти	 целия	 състав	 на	
сливенския	театър:	Ивайло	
Гандев,	 Димитър	 Марков,	
Августин	Демерджиев,	Ки-
рил	 Недков,	Анета	 Ивано-
ва,	 Деница	 Петкова,	 Йор-
дан	 Върбанов,	 Самуела-
Ивана	 Церовска	 и	 Вяра	
Начева.
	 Режисьорът	 споделя,	
че	 персонажите	 в	 текста	
са	създадени	от	Уди	Алън,	
но	 в	 същото	 време	 авто-
рът	 задава	 въпроса	 дали	
ние,	 хората,	 не	 сме	напи-
сани	 от	 някой	 друг.	 Това	
питане	 на	 автора	 на	 пие-
сата	 режисьорът	 избира	
да	противопостави	на	иде-
ята,	 че	 човек	 сам	 е	 гос-
подар	 на	 волята	 си.	 Зри-
телите	ще	се	изправят	на	
пръв	 поглед	 пред	 строго	

философски	 въпроси,	 но	
всъщност	обилно	поляти	с	
големи	дози	хумор,	серви-
рани	 от	 основните	 герои,	
облечени	като	клоуни.
	 Постановката	 „Бог“	
е	 комедия	 на	 абсурда,	 в	
която	 са	 вплетени	 фило-
софските	 търсения	 за	 съ-
ществуването	 на	 човека	
и	 присъствието	 на	 Бога,	
скептичната	 рефлексия	
дали	 въобще	 има	 бог	 и	
шеговитото	намигване	-	„а	
ако	 има,	 има	 ли	Той	 чув-
ство	за	хумор?“.	Спектакъ-
лът	е	критичен	поглед	към	
човека	и	способността	му	
да	бъде	социално	ангажи-
ран.	Философски	настрое-
ните	зрители	ще	открият	и	
трагични	 нюанси,	 но	 тази	
пъстра	палитра	от	чувства,	
емоции	 и	 състояния	 е	 ха-

рактерна	 за	 автор	 и	 тво-
рец	 като	 Уди	Алън.	Той	 е	
добре	познат	на	публиката	
по	 цял	 свят	 като	 режи-
сьор,	 актьор,	 сценарист,	
драматург,	 писател	 и	 му-
зикант.	 Негови	 са	 думите:	
„Ако	 искате	 да	 развесе-
лите	Господ,	разкажете	му	
за	своите	планове“.
	 Ако	 е	 рекъл	 Бог,	 ще	
впишете	 в	 плановете	 си	
постановката	 „Бог“	 на	 ре-
жисьора	 Веселин	 Петров	
и	актьорите	от	Сливенския	
драматичен	 театър	 –	 чет-
въртък,	 3	 октомври,	 19.00	
часа,	сцената	на	ДТ	„Рачо	
Стоянов“	-	Габрово.
	 Билети	 за	 представле-
нието	може	да	закупите	от	
касата	на	 театъра,	всички	
каси	 ИзиПей/EasyPay	 в	
страната.	

Музеят íà хумîрà и сàтирàтà ще зàрàäвà свîите пîчитàтели 
с филмîвà прîжекция и àтелие зà ãîлемите учеíици

Имà ли Бîã чувствî зà хумîр?

Нîвà спîртíà плîщàäкà рàäвà 
футáîлисти и феíîве в Севлиевî

Шести кръã îт íàциîíàлíия îфрîуä шàмпиîíàт в 
äисциплиíàтà „Трàял” ще се прîвеäе крàй Севлиевî

XV-ти прàзíик íà тиквàтà, есеíеí пàíàир и äеí íà ãрàäà съáирàт в Севлиевî хиляäи ãîсти през îктîмври
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
2-ст., Шиваров мост, 88 м2, 1/3, южен 73 000 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен ремонт 30 000 лв
2-ст., Голо бърдо, етаж 8/11, 62 м2, южен, за ремонт          22 500 eu
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, PVC, ТЕЦ 62 000 лв
3-ст., Баждар, етаж 3/4, част. ремонт, PVC 79 950 лв
3-ст., Сирмани, 1/4, за освежителен ремонт, PVC, локално парно 62 000 лв
3-ст., Болница, етаж 3/5, 94 м2, тухлен, гараж, таванска          34 900 eu
3-ст., център, ново стр., 111м2, ет. 5, ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3-ст., Варовник, за ремонт, 80 м2, ет.1, над гаражи, гараж 28м2  60 000 лв
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 105 000 лв
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 75 000 eu

3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2, етаж от къща, газ+гараж+1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел, PVC 28 500 eu
3-ст., Сирмани, 94м2, ет.1, PVC, за освеж. ремонт, кухня+уреди 62 000 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж и маза 70 600 лв
3-ст.,Трендафил1, панел, 76 м2, ет.5/5 27 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възможност за газ 65 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 26 500 лв
Шенини, 2-ет., 229 м2 РЗП, двоен гараж, гр. стр., двор 570 м2 79 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

Мичковец, 200 м2 РЗП, двор 1000 5м2 45 000 eu
Беломъжи, 130 м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 54 5м2 44 900 eu
Богданчовци, 1-ет., 36 м2 ЗП, 452 м2 двор 17 200 лв
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 39 900 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чардак, 700м2 двор 18 000 лв
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, дворq 1400 м2 40 000 лв
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 62 995 eu
Иглика, 136 м2 РЗП, стопански постройки, двор 691 м2 27 425 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 1040 м2 35 000 eu
Гайтани, 78 м2 ЗП, стара, с плочи, плевня, двор 2513 м2 17 500 лв
Гoрнова могила, автентичен чифлик с 2 стари къщи с плочи, 451 м2 РЗП, 2 
плевни, кладенец, двор 9960 м2 34 900 eu

Гостилица, 2-ет., 180 м2 РЗП, плевня изцяло от камък, двор 750м2 39500 лв
Дебел дял, 50 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 1917 м2           12 200 лв
Лесичарка, 2 ет. 100 м2 ЗП, двор 2432 м2                           50 000 eu
Малини, 2-ет., 50 м2 ЗП, плевня, къща 70 м2 ЗП двор 1450 м2 8 000 лв
Свинарски дол, стара с чардак - 104 м2, плевня, двор 12 000 лв
Сейковци, 250м2 ЗП, 2 къщи, стари, ч.реставрирани,двор 1500м2 43 000 лв
Стойчевци, монолитна с чардак, двор 2540 м2, ток, вода, бунгало 36 500 eu
Харачери, стара, с 5 стаи, 2 механи, гараж, двор 1042 м2 33 000 лв
Читаковци, 250 м2 ЗП, стара основно реставрирана, сондаж за вода, нов 
покрив и дограма, двор 2200 м2 45 000 лв
ПРОДАВА - ВИЛИ

Лесичарка, 2-етажна, 57 м2, гараж, двор 580 м2 36 000 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв
Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг 17 600 eu

Индустриална зона, УПИ, произв. и складова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu
Стефановци, 1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

БИЗНЕС ИМОТИ
Произв. сграда 105 м2, отстъпено право на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Произв. база сгради 4229 м2, 18725 терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж-1056м2РЗП, УПИ4455м2, за хотел и басейн 399000 лв
Идеален център, нощен клуб 80 м2 33 000 eu
СИЗ, фабрика кожи РЗП 800м2, 2880 терен, канал, до трафопост 215000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 1500 м2 РЗП 193 800 eu
Офис, 164м2, ет. 4/4 52 600 eu
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
� АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
� ДОГОВОР ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ИЛИ УСЛУГАТА „ЕКСКЛУЗИВЕН 
АГЕНТ НА КУПУВАЧА“
� СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ � ДОВЕРИТЕЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
� ПАКЕТ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИ-
ЖИМИ ИМОТИ 
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ
� БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В БЛИЗКИТЕ 
ДО ГАБРОВО СЕЛА до 10 км, ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕ-
ХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯ-
НИЕ В БОГАТОВО, КОРМЯНСКО ГОРНА РОСИЦА, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 
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иМоТи продаВа
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Трендафил 2, ТЕЦ, 
ПВЦ, за 42 000 лева се 
продава на тел. 0898/691-
301. [22, 20]
парцЕл - 1000 кв. м, 
в Русевци се продава на 
тел. 0886/272-758. [22, 
18]
парцЕл В село Лесичар-
ка - 1500 кв. м, за 2500 
лв. се продава на тел. 
0897/02-05-31. [11, 10]
дВЕ МЕсТа в Киевци, 
УПИ, може и само едно-
то, се продават на тел. 
0889/909-727. [7, 7]
къща В село Кметовци се 
продава на тел. 0884/848-
323. [22, 16]
парцЕл В регулация с 
ток, вода, 1184 кв. м,  се 
продава на тел. 066/865-
340, 0898/615-453. [11, 
9]
МноГосТаЕн апарТа-
МЕнТ се продава на тел. 
0888/813-710. [5, 5]
къща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [24, 7]

апарТаМЕнТ, цЕнТър, 
над кафе „Зодиак“, 2 стаи 
и кухня, тухла, се прода-
ва на тел. 0896/448-939 
[11, 8]
парцЕл В регулация, око-
ло 2 дка, село Чавеи, по-
чистен, се продава на тел. 
0896/641-053. [11, 6]
апарТаМЕнТ - тухлен, 
над Шиваров мост, 86 кв. 
м, + таван - 19 кв. м, + 
маза - 7 кв. м, + гараж 
- 24 кв. м, газифицирана 
сграда, се продава на тел. 
0893/83-04-02. [6, 6]
къща, 353 кв. м двор, на 
100 метра от ОУ „Ран Бо-
силек“ се продава на тел. 
0898/773-775. [5, 4]
дВуЕТажна къща с 
дворно място - 150 кв. 
м, ВиК, ток, телефон, чист 
въздух, изглед, стопански 
постройки, в село Гос-
тилица, община Дряново, 
област Габрово, се прода-
ва на тел. 0895/14-44-66. 
[6, 2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ, 
тухлен, непреходен, 86 кв. 
м, две тераси, таванска 
стая - 19 кв. м, маза - 7 
кв. м, гараж - 24 кв. м, 
обзаведен, етаж 3/4, сре-
ден, газифицирана сграда, 
над Шиваров мост се про-
дава на тел. 0893/83-04-
02. [5, 2]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в Трендафил-2 се прода-
ва на тел. 0879/65-38-03. 
[6, 5]
иМоТ оТ две къщи, два 
декара, на 5 км от цен-
търа се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 5]
парцЕл за строеж от 
1000 кв. м на главния път 
в кв. Гачевци за 15 000 
лв. се продава на тел. 
0898/477-390. [5, 2]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
иМоТ с тежести (идеал-
ни части) - 0898/985-828 
[33, 30]
къща на село до 6000 
лв. се купува на тел. 
0883/367-513. [19, 17]
къща В Габрово или ра-
йона се купува на тел. 
0885/20-00-58. [17, 15]

иМоТи даВа под наЕМ
ноВи и реновира-
ни офиси в сградата на 
ОББ отдава под наем тел. 
0888/907-666.
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [19, 18]
Гараж под наем се дава 
на тел. 0884/878-930. 
[11, 9]

оТдаВаМ напълно 
оборудВана дърВо-
дЕлска рабоТилни-
ца. МноГо изГодЕн 
наЕМ - 600 лв. на 
месец! Справки на тел. 
0898/574-848. [11, 9]

ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент се дава под наем 
на тел. 0887/621-225. 
[11, 6]
поМЕщЕниЕ на Еса, 100 
кв. м, се дава под наем на 
тел. 0886/922-388. [11, 6]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ в 
центъра се дава под наем 
на тел. 0876/935-844. [6, 
5]
ноВооТкриТ салон за 
красота предлага работ-
но място за маникюр под 
наем. Справки на тел. 
0899/98-75-35. [11, 8]
дВусТаЕн обзаВЕдЕн 
апартамент зад Осмо ос-
новно училище - цена: 250 
лв., се отдава под наем на 
тел. 0897/084-022. [12, 7]
ГарсониЕра сЕ дава под 
наем на тел. 0899/084-
615. [4, 3]
ФирМа оТдаВа магазин 
за хранителни стоки в кв. 
Етъра под наем. Магазинът 
е оборудван и има всички 
необходими документи за 
работа. Справки на тел. 
0888/674-133. [6, 1]

дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
полуобзаведен, основен 
ремонт, 250 лв., кв. Сир-
мани, се дава под наем 
на тел. 0898/939-303. [4, 
3]
апарТаМЕнТ сЕ дава 
под наем на тел. 066/86-
59-43, 0885/642-467. [5, 
3]

зЕМи

зЕМЕдЕлски зЕМи 
В ГаброВска и ВЕ-
ликоТърноВска об-
ласТ сЕ изкупуВаТ 
на тел. 0889/977-881. 
[22, 20]

зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 5]

унаслЕдяВанЕ
къща срЕщу гледане 
предлагат двама стари 
хора - справки на тел. 
066/992-244. [11, 11]

нощуВки
нощуВки В топ център 
- 15 лв. - 0876/731-419. 
[22, 15]
нощуВки, цЕнТър - 
справки на тел. 0878/515-
080. [19, 18]
нощуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625. [22, 5]

КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН АПАР-
ТАМЕНТ до 35 000 лв
ПРОДАВА НОВИ ОФЕРТИ:
ИЦ, 50 м2, ет.2, PVC 48 000 лв
Ш. мост, 65м2, ет. 2, PVC 42 000 лв
Младост, 116 м2, тухла 60 000 лв
Младост, гарсониера,PVC,ет.1 28 000 лв
Младост, 87м2, тухла, PVC 56 000 лв
Ид. център, магазин, 40м2 48 000 лв
Ид. център, 77 м2, 3-ст., ет.2 60 000 лв
Център, 2-ст., тухла, ет. 3 40 000 лв
Център, къща,2 етажа, гараж 48 000 лв
Бичкиня, 2-ст., панел, ет. 2 27 000 лв

Киевци, УПИ, 1200 м2 36 000 лв
Д. Дянко, гарсониера, тухла 30 000 лв
Г. бърдо, къща, 75м2, гараж 63 000 лв
Драгановци, 750 м2, УПИ 16 000 лв
Борики, мас. вила, 2 ет.,1дка 55 000 лв
Ангелово, масивна вила,1.5дка 44 000 лв
ИЗГОДНИ ОФЕРТИ: 
Ш. мост,къща, 80м2,PVC,двор 55 000 лв
Център, 90 м2, ет. 2 28 000 лв
Център, 140 м2, ет. 2 25 000 еu
Враниловци, 80 м2 ЗП, двор 11 000 лв
Гергини, къща, плевня,1495м2 19 000 лв
Гарван,къща, 52м2,2 дка двор 20 000 лв
ОЩЕ ОФЕРТИ - НА МЯСТО, В ОФИСА

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

уют  •  спокойствие  •  сигурност
“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

сядаш и караш
аВТоМобили до 1500 
лв. с всичко платено 
(Опел, Мицубиши, Фолкс-
ваген) - справки на тел. 
0999/009-008.

аВТоМобили продаВа
RENAULT SCENIC, в от-
лично състояние, цена по 
договаряне, се продава на 
тел. 0889/981-103. [20, 
14]
рЕно 19, червено, бензин, 
700 лв. се продава на тел. 
0887/725-742 [5, 5]
рЕно МЕГан - 1997 г., 
газ-бензин, всичко пла-
тено, се продава на тел. 
0897/02-05-31. [5, 5]

пЕжо 307 - 2005 г., 175 
000 км, се продава на тел. 
0889/99-87-08. [5, 4]
дайхаТсу куорЕ из-
годно се продава на тел. 
0988/236-509, 0677/66-
555. [3, 3]
ТойоТа аВЕнсис - пер-
фектна, се продава на тел. 
0886/073-691. [3, 2]
PEUgEoT 206, 2.0 HDI, 
2003 г., нов внос, се про-
дава на тел. 0879/60-42-
06. [14, 1]
оТлични оТ Германия: 
Мерцедес Вито, Мерцедес 
А 160, Ауди 80, Голф 4 - 
тониран, Рено Туинго 1.2, 
Опел Комбо - пикап - тел. 
0898/878-548. [2, 1]
MAzdA 3 1.6 HDI, 2009 
г., дизел, мощност 109 
к.с., Евростандарт 
- Евро 4, Хечбек, цвят ме-
талик се продава на тел. 
080885762 000

на часТи продаВа
рЕно ЕспЕйс, 2.2, TD, 
113 к., на части продава 
тел. 0899/35-91-14. [11, 1]

ГуМи
4 бр. джанти за „Опел“ - 
отлични, се продават на 
тел. 0886/459-426. [5, 4]

МоТори
скуТЕр - китайски, с до-
кументи, се продава на 
тел. 0877/495-839. [3, 2]
скуТЕр „пиаджо“ - 50 
кубика, за 800 лева се 
продава на тел. 0899/935-
151. [11, 5]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.

аВТочасТи/МаГазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.

аВТоуслуГи
аВТоТЕнЕкЕджийски и 
автобояджийски услуги. 
Качествено, експедитив-
но, атрактивни цени. Тел. 
066/821 566, 0888 321 
692.
кърпЕж на автомобили - 
справки на тел. 0882/407-
493. [11, 8]

под наЕМ
аВТоМобили под наем - 
справки на тел. 0878/929-
080. [19, 18]

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМобили под 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМобили
ФирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба и ка-
тастрофирали автобуси и 
микробуси - справки на 
тел. 0999/009-008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 5]
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 3]

МоТори/ВЕлосипЕди

изкупуВаМ сТари 
и съВрЕМЕнни, за-
падни и социалис-
ТичЕски МоТопЕди 
и МоТоциклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с лип-
си - справки на тел. 
0999/009-008.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-

нужна покъщнина, строи-
телни отпадъци до смети-
щето - 0898/780-448
ТранспорТни услуГи 
с микробус до 2 тона в 
страната и чужбина - тел. 
0896/076-279. [33, 21]
услуГи с багер и самос-
вал - тел. 0893/511-154. 
[24, 20]
ТранспорТ - 0.45 лв. - 
тел. 0894/00-40-45. [22, 
1]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

Реклàми и îáяви в “100 вести”

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за проФЕ-
сионално обучЕниЕ 
- ГаброВо, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист,  мотока-
рист, машинист на път-
но-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 

козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен доку-
мент за правоспособност. 
Обучение с ваучер за без-
работни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 до 
12.30 ч., 0887/361-876. 

спорТЕн клуб „алФа-
МЕТал“ проВЕжда кур-
соВЕ за бЕзопасно бо-
раВЕнЕ с оГнЕсТрЕлно 
оръжиЕ. Тел. 066/80-69-
62.
подГоТоВка за ВУЗ и 
матура - биология - тел. 
0884/197-939. [11, 1]

доМашни любиМци
подаряВаМ Малки, 
красиви и добре гледа-
ни кученца, родени на 12 
август. Венка Петрова - 
0877/845-945. [11, 2]
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сТроиТЕлсТВо
ФирМа събаря, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
кърТи, зида, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
ФирМа изГражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
услуГи с мини багерче и 
самосвал - тел. 0897/429-
374.
рЕМонТ на ВСЯКАКВИ 
покриви, улуци и с пло-
чи се извършва на тел. 
0896/859-701 [25, 20]
рЕМонТ В строителството 
от А до Я - тел. 0877/53-
16-20. [16, 14]
сТроиТЕлна ФирМа 
извършва всякакъв вид 
строителни дейности - 
0879/93-24-34. [18, 17]
покриВи, дрЕнаж, са-
ниране, гипсокартон - тел. 
0897/390-194. [23, 10]

рЕМонТ и направа на 
покриви, комини, капаци, 
дренажи, бетони, хидрои-
золации - 0888/020-187. 
подпорни сТЕни, хи-
дроизолации, саниране, 
покриви - тел. 0886/762-
434. [23, 10]
покриВи, подМазВанЕ 
на капаци, топлоизолация 
- 0899/21-77-46. [6, 4]
рЕМонТ на стари по-
криви и подмяна на улу-
ци. Варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [11, 3]
рЕМонТ на циглени по-
криви, топлоизолация, 
вътрешни ремонти - тел. 
0888/86-30-01. [22, 1]
хидро- и топлоизолации, 
направа на нови и ремонт 
на стари покриви, дре-
наж - тел. 0882/279-749. 
[17, 1]
Груб сТроЕж. Покриви. 
Тел. 0897/765-110. [6, 1]
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дворо-
ве, мази - 0899/601-444.

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.

бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дюшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381.
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
11]
МонТаж ГипсокарТон, 
шпакловка и боя - тел. 
0895/72-86-68. [12, 4]
Мазилки, заМазки, 
шпакловки, фаянс, терако-
та, монтаж ламинат, кар-
тон - тел. 0885/015-666. 
[8, 7]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381.

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроус-
луГи по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. услуГи - тел. 
0888/049-378. [33, 25]

Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 22]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

коМиночисТач - 30 
лВ. - тел. 0894/525-
258.

чисТи коМини, То-
плоизолации - тел. 
0898/538-938. [22, 6]

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик и отопление - мон-
таж и поддръжка - тел. 
0898/460-988, 0898/461-
774.
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 

доГраМа
ФирМа „ди Ти пласт“ 
предлага AL и PVC дограма 
и щори - тел. 0878/67-
61-61.

н и ко консТрукции 
оод произВЕжда и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 11]

ЕТ „алЕксандър йор-
даноВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - справки на 
тел. 0896/741-415.

израбоТВа
израбоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - справки на тел. 
0885/943-808, 066/870-
546.

оГрадна МрЕжа 
произВЕжда, ГВоз-
дЕи и ТЕлоВЕ на 
заВодски цЕни 
се предлагат на тел. 
066/80-85-39.

МЕТални консТрукции, 
парапети, огради, врати, 
навеси - тел. 0882/407-
493. [11, 8]
израбоТВа оТ мрамор и 
гранит - прагове, первази, 
парапети, стъпала и дру-
ги - тел. 0886/777-990. 
[12, 5]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 21]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [30, 6]
рЕМонТ на печки, пе-
рални, миялни, бойлери, 
хладилници по домовете - 
тел. 0887/53-50-88. [22, 1]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими - 
0896/741-416, 0896/741-
415. [0, 0]
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартамен-
ти, къщи, мазета, гара-
жи - тел. 0885/274-443, 
0894/921-663.
почисТВанЕ на дивани, 
мокети и прозорци - тел. 
0893/834-708. [22, 20]

косЕнЕ
поддръжка на зелени 
площи. Почистване на 
дворове. Тел. 0877/919-
006. [24, 17]
косЕнЕ и почистване на 
места - 0899/155-386. 
[17, 12]

косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [17, 7]
косЕнЕ с храсторез - 
справки  на тел. 0876/47-
99-10. [11, 3]

Градински услуГи
Градински услуГи - 
справки на тел. 0899/140-
254.
ФрЕзоВанЕ на градини - 
тел. 0899/140-254. [30, 3]
рязанЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване на дворове - тел. 
0899/140-254. [30, 3]

услуГи
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
коВач, кВ. Смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.
събарянЕ на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
заВаръчни услуГи, ре-
монт и подмяна на по-
криви от ламарина - тел. 
0898/77-23-08. [22, 13]
заВаръчни услуГи - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
6]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [15, 7]

кухНеНски
шкафове 
офис 
мебели 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

тиПови 
и По Проект 
На клиеНта

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.

пЕлЕТи - 0897/97-44-
77, www.alexfloor.com.

нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
дърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.

букоВи дърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
дъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
„МГ-лЕс“ продаВа дърва 
за огрев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.

проМоция! дъбоВи из-
резки - 40 лв./куб. м. Тел. 
0899/137-896. [27, 26]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., метро-
ви - 75 лв. Тел. 0893/511-
154. [24, 20]
ГрЕди и дъски - наря-
зани, 50 лв./куб. - тел. 
0893/511-154. [24, 20]
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
оод продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - 0897/922-481. [12, 
10]
дърВа за огрев - мет-
рови - 75 лв./куб. м, 85 
лв./куб. м нарязани и на-
цепени, с включен транс-
порт, се продават на тел. 
0896/741-763. [18, 9]

дърВа за огрев - салкъм 
- 75 лв./куб. м нарязан и 
нацепен, топола - 70 лв./
куб. м, и 80 лв./куб. м бук 
и меше, се продават на 
тел. 0897/765-901. [18, 9]
дърВа за огрев - метрови 
- 75 лв., и нарязани - 85 
лв., се продават на тел. 
0896/73-58-59. [18, 9]
дърВа за огрев - наце-
пени и нарязани, салкъм 
- 75 лв., топола - 70 лв., 
и бук и меше на 80 лв., се 
продават на тел. 0879/56-
27-33. [18, 9]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - 0899/155-386. [17, 
12]
дъб, МЕшЕ се продава на 
тел. 0878/15-93-61. [6, 5]

„ФлинТ-ГайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Справки на тел. 
0898/690-606, 066/80-80-
53. [26, 15]
изГодно продаВа и 
доставя пЕлЕТи - тел. 
0886/320-155. [11, 7]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 6]
паркЕТ за разпалки (чу-
валчета) се продава на 
тел. 0896/702-367. [11, 1]
рЕжа дърВа - тел. 
0899/278-396. [12, 1]
ГоТоВи дърВа за огрев. 
Нарязани и нацепени. 
Справки на тел. 0896/80-
76-88. [21, 1]

рабоТа прЕдлаГа
рабоТник за авто-
сервиз се търси на тел. 
0883/354-280. [27, 26]
заВЕдЕниЕ Търси серви-
тьори/сервитьорки. Справ-
ки на тел. 0899/962-124. 
[13, 11]
МаГазин В кв. Палаузово 
търси продавачка - справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[16, 16]
заВЕдЕниЕ Търси сер-
витьори/ки, помощник гот-
вач/ка - справки на тел. 
0894/764-706. [22, 8]
рабоТници за топлоизо-
лация и шпакловка набира 
тел. 0877/44-51-99. [11, 
7]
ТранспорТна ФирМа за 
международен превоз тър-
си шофьор с опит, катего-
рия „С+Е“. Справки на тел. 
0896/499-039. [11, 7]
МаГазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0895/521-858. [24, 
11]

ФирМа набира ра-
боТници за пЕрал-
но сТопансТВо. От-
лични условия на труд. 
Заплащане от 700 до 
900 лв. Справки на 
тел. 0892/24-67-67. 
[10, 4]

МЕхана „ФЕнЕриТЕ“ 
търси сервитьори. Запла-
та + процент от оборота. 
Справки на тел. 0896/606-
870. [11, 11]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на 
топли закуски, кафе и без-
алкохолно - справки на 
тел. 0897/889-001. [22, 
10]
ФирМа Търси багерист, 
може пенсионер или по 
съвместителство. Справки 
на тел. 0887/646-330. [7, 
6]
„инна Транс“ ООД - гр. 
Севлиево търси да назна-
чи международни шофьори 
за вътрешен транспорт в 
Европа. За контакти и ин-
формация: тел. 0888/585-
170. [10, 9]
бЕнзиносТанция Тър-
си служители. Справки на 
тел. 0885/292-801. [11, 9]
склад Търси складов ра-
ботник. Справки на тел. 
0883/222-290. [11, 9]

ТранспорТна ФирМа 
набира шоФьори 
на Гондоли, каТЕ-
Гория „с+Е“. Отлично 
заплащане. Справки 
на тел. 0889/717-497. 
[12, 2]

склад за строителни ма-
териали търси работник. 
Справки на тел. 0896/870-
867. [6, 5]
биТоВо заВЕдЕниЕ 
търси да назначи по-
мощник-готвач. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 8]
МЕхана Търси да на-
значи сервитьор. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 8]
ТаксиМЕТроВ шо-
Фьор се търси на тел. 
0896/644-577. [11, 8]
заВЕдЕниЕ за обедно 
хранене търси помощник 
готвачка с опит. Справ-
ки на тел. 0897/93-01-92, 
след 14 часа. [12, 3]
болноГлЕдач за кв. 
Етъра се търси на тел. 
0888/631-789. [11, 7]
рЕсТоранТ „ЕдЕлВайс“ 
търси сервитьор/ка. 
Справки на тел. 0899/889-
897. [11, 4]
шоФьор на такси се тър-
си на тел. 0898/574-804. 
[3, 3]

Миячка на 4 часа - от 
17.00 до 21.00 часа, за 
кафе „Vanilla“ се търси на 
тел. 0882/15-15-16. [4, 3]
дюнЕрджия, МожЕ и 
без опит, изключително 
добро заплащане, се тър-
си на тел. 0988/901-166, 
0899/818-962. [5, 3]
МаГазин за хранителни 
стоки набира продавач-
консултанти. Справки на 
тел. 0876/419-494. [3, 2]
пицария „ТЕМпо“ тър-
си работник/ка на студе-
на кухня. Справки на тел. 
0879/988-010. [11, 3]
набираМ хора за топло-
изолация, може без опит - 
тел. 0877/44-51-99. [11, 2]
ФирМа Търси работници 
за шприцавтомати. Оси-
гурен транспорт. Справки 
от 14.00 до 18.00 часа на 
тел. 0888/378-036. [14, 3]
МайсТор закуски и 
продавачка се търси на 
тел. 0879/40-40-53. [4, 2]
сТолъТ под Община 
Габрово търси готвач, 
помощник-готвач - тел. 
0894/62-23-67. [7, 2]

аВТоМонТьор Търси 
тел. 0878/43-87-98. [11, 1]
рЕсТоранТ Търси шо-
фьор за доставка на храна 
със служебен автомобил - 
тел. 0883/501-986. [5, 2]
жЕна за гледане на бо-
лна почасово, събота и 
неделя се търси на тел. 
0892/043-992. [2, 1]
жЕна за почистване 
на офис, 4-часов рабо-
тен ден, се търси на тел. 
0888/810-208. [4, 1]
ФирМа Търси да назна-
чи пакетировачка на гото-
ва продукция. Трисменен 
режим на работа. Добро 
заплащане. Справки на 
тел. 066/801-355. [6, 1]
ФирМа Търси да назна-
чи оператор производ-
ствена линия с техническо 
образование. Трисменен 
режим на работа. Добро 
заплащане. Справки на 
тел. 066/801-355. [6, 1]
ФирМа Търси да назна-
чи общ работник за то-
варо-разтоварна дейност. 
Дневна смяна. Справки на 
тел. 066/801-355. [6, 1]

Грижа за болни 
ГлЕдаМ болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 3]
ГлЕдаМ болни хора - 
тел. 0876/581-549. [5, 3]

бинГо зала 
„ГаброВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

строителство, ремонти, изолации, услуги, косене; отопление; работа предлага/търси

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 

20/09

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН, 19.10./26.10./23.11, 40 лв.
ИСТАНБУЛ - 03.10./10.10., от 172 лв.                                                                             
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 11.10/13.12, 159 лв.   
СОЛУН-МЕТЕОРА - 17.10., 2 нощувки, 215 лв.
ОХРИД - 17.10., 2 нощувки, 180 лв. 
НОВА ГОДИНА В ИСТАНБУЛ - от 306 лв. 
НОВА ГОДИНА В АНТАЛИЯ - от 337 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
О. КОРФУ - 3 нощ., зак. и вечери, 03.10., 280 лв.
О. КОРФУ - 5 нощ., зак. и вечери 27.09., 370 лв.
МЕТЕОРА-КАВАЛА-СОЛУН - 09.10., 3 нощ., 255 лв.
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК-ЧЕРНА ГОРА - 
16.10., 4 нощувки, 480 лв.
ПРАГА-ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 08.10., 4 нощ., 450 лв.

ПРЕДКОЛЕДНИ БАЗАРИ ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 
11.12., 345 лв.
СТОБСКИ ПИРАМИДИ-РИЛСКИ МАНАСТИР-САН-
ДАНСКИ-РУПИТЕ-С. ЗЛАТОЛИСТ-РОЖЕНСКИ МАНА-
СТИР-МЕЛНИК - 27.09., 2 нощувки, 173 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-РУПИТЕ-МЕЛНИК-БАНСКО - 
01.11., 2 нощувки, 140 лв.
КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА СЪС САМОЛЕТ - РАННИ 
ЗАПИСВАНИЯ
РИМ - 849 лв., ВИЕНА - 930 лв., КОСТА ДЕЛ 
СОЛ - 1049 лв., СИЦИЛИЯ - 1220 лв., МАЛТА - 
850 лв., АНТАЛИЯ - 829 лв., ТУНИС - 1172 лв., 
МАРОКО - 1484 лв., ДУБАЙ - 1950 лв., ИЗРАЕЛ И                                             
ЙОРДАНИЯ - 1848 лв.
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR 
И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ - с две нощувки - 03.10 - 179 лв.
ИСТАНБУЛ - с три нощувки - 
05.09/20.09/17.10 - 240 лв.
ОДРИН, ЧАНАККАЛЕ, ТРОЯ - 27.09.2019 
- 195 лв.
БУКУРЕЩ-СПА РЕЛАКС ТЕРМИТЕ - 05.10.19 
- 99 лв.
БУКУРЕЩ-СИНАЯ-ТЕРМИТЕ НА БУКУРЕЩ - 
19.10 - 125 лв.
БРАШОВ-СИГИШОАРА-АЛБА ЮЛИЯ - 11.10 
- 205 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 14.09/19.10 - 135 лв.
БУДАПЕЩА-ЕСТЕРГОМ-БРАШОВ - 16.10.19 
- 369 лв.
ДЪРВЕН ГРАД, КАМЕН ГРАД - 10.10 - 250 лв.

ОХРИД - 17.10.19 - 190 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА - 10.10. - 215 лв.
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 11.12.19 - 389 лв.
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК-ЧЕРНА ГОРА 
- 16.10 - 480 лв.
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО И СЕВЛИЕВО
КОРФУ - 05.09, 315 лв.; 19.09 - 290 лв. - 3 
нощувки
КОРФУ - 13.09/20.09 - 470 лв., 7 нощувки
КОРФУ - 27.09 - 380 лв., 5 нощувки
ЛЕФКАДА - 03.09, 3 нощувки - 310 лв.; 26.09 
- 4 нощувки - 355 лв.
ПОЧИВКА В КЕРАМОТИ - ТАСОС - 20.09 - 3  
нощувки - 339 лв.

ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И        
АВТОБУСНИ БИЛЕТИ 20/08
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бизнЕс и инВЕсТиции
продаВаМ разрабоТЕн 
бизнес. В помещението 
има каса на  ЕasyPay - 
тел. 0879/212-325. [22, 4]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.

МраМорни  пло -
чи се продават на тел. 
0893/200-978. [22, 14]
Едноулучни кЕрЕМи-
ди се продават на тел. 
0886/796-861. [7, 7]
циМЕнТоВи колоВЕ се 
продават на тел. 0888/39-
00-82. [7, 6]
покриВна лаМарина - 
употребявана, се продава 
на тел. 0886/777-990. [12, 
5]
каМЕнни плочи от сел-
ски къщи се продават на 
тел. 0886/777-990. [12, 5]
палЕТи - индустриални, 
30 бр. х 5 лв., плочки - 
фаянс, бели, 15х15, 30 кв. 
м х 5.00 лв., продава тел. 
0878/24-05-06. [11, 1]
циГли - двуканални - 
0.25 лв./брой, и еднока-
нални - 0.20 лв./брой - 
тел. 066/885-783, вечер. 
[3, 1]

продаВа обзаВЕжданЕ
коТЕл „Голдън файър“ 
- котел 35 кВт, бункер, 
горелка „Голдън файър“ 
VIP858, шнек, стаен тер-
мостат, В ГАРАНЦИЯ, цена 
по договаряне, продава по 
спешност тел. 0878/884-
241 [33, 13]
балон оТ бойлер, напра-
вен от дебела хромникело-
ва ламарина, и тави (кара-
вани) - медни, фризер с 6 
чекмеджета, продава тел. 
0876/44-03-11. [5, 5]
бойлЕр „сиМЕнс“ - 
120 л, се продава на тел. 
0988/236-509, 0677/66-
555. [3, 3]
пЕралня „WHIRLPooL“ 
за 150 лв. се продава 
на тел. 0988/236-509, 
0677/66-555. [3, 3]
диВан-спалня сЕ про-
дава на тел. 0887/493-
206. [2, 2]

пЕчка „диана“, ползва-
на 1 година, се продава на 
тел. 066/800-502. [3, 1]
ВълнЕн пЕрсийски 
килим и холова мебел - 
масивно дърво, два фо-
тьойла, дивани - двойка 
и тройка, се продават на 
тел. 0887/255-165. [5, 1]

продаВа разни
ФилаТЕлни Марки с 
историческа стойност се 
продават на тел. 0894/94-
63-57. [20, 10]
каМина „PRITy“, печка 
„Раховец“, кюмбе „Циган-
ска любов“, акумулираща 
печка „Ела“, тенджери - 25 
л, 2 бр., трифазен кабел - 
50 метра,  се продават на 
тел. 0893/83-04-02. [6, 6]
раница „ALPIN“ - неиз-
ползвана, 60+10 l, за 80 
лв. се продава на тел. 
0885/530-109. [22, 6]

казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [12, 3]
коТЕл на твърдо гориво - 
дърва, въглища, пелети, за 
450 лв. се продава на тел. 
0988/236-509, 0677/66-
555. [3, 3]
коТЕл на нафта с про-
грамна компютърна на-
стройка „Вайлан“ за 400 
лв. продава 0988/236-
509, 0677/66-555. [3, 3]
каМина с водна риза - 
10 kW, юпиес, помпа към 
нея, за 400 лева се прода-
ва на тел. 0887/098-451. 
[6, 2]
МЕТални парапЕТи с 
размери 2.70 м/0.70 м, 
цена за брой - 39 лв., 
се продават на тел. 
0896/727-350. [5, 3]
каМини „приТи“ - 45 
х 38 х 76, продават тел. 
0896/29-58-33. [20, 1]

ВраТи
продаВаМ МосТри ин-
териорни врати. Ниски 
цени. Тел. 0879/21-23-25. 
[22, 4]

жиВоТни продаВа
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0898/575-123 [33, 13]
пръчоВЕ - 2 броя., и 
оВЕн - 1 бр., се прода-
ват на тел. 0893/427-611. 
[8, 5]

продаВа Тор
биоТор оТ калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-
249. [28, 24]

продаВа ГроздЕ
продаВаМ ГроздЕ от 
Свиленград. Доставка до 
адрес. Тел. 0888/34-66-
69. [7, 7]

купуВа обзаВЕжданЕ
дВЕ Единични легла с 
дюшеци или матраци, ви-
сока разтегателна маса и 
малка маса за кухня търси 
да купи тел. 0890/56-98-
03. [5, 5]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
сТари дърВЕни дъбови 
греди се търсят на тел. 
0887/429-772. [10, 7]

паВилиони
паВилион - 9 кв. м, се 
продава на тел. 0895/710-
934. [11, 8]

продава, купува разни; лекари
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

ЕроТика
жиГоло -  т е л . 
0884/992-066. [11, 5]
услуГи за мъже - 
0885/885-279. [3, 1]

ЦеНи за 2019 г. с ддс.Пелетна камина	 GF12	 суха	 -	 промо	 цена: 
1550 лв..Пелетна камина	GFN12	 -	промо	цена: 1650 
лв..Пелетна камина	 GF18промо	 цена:	 1750 
лева. GFN18 - 1850 лв..Пелетна камина GF24	промо	
цена:	1850 лева, GFN24 - 1950 
лв..Пелетна камина	 GFN30	 -	
промо	цена: 2250 лв..Промо! GF 858 VIP пелетна 
горелка с	мощност	от	8	kw	до	
58	kw, керамична запалка,	два	

подаващи	 шнека	 и	 автоматич-
но	 механично	 самопочистване	 с	

нова	цена 1590 лева..Пакет „25 киловата“ 
включва:	Пелетна	горелка	Gf	45	+	Во-
догреен	 котел	Gf	 25	 	+	подаващ	шнек	
+	бункер	за	210	кг	пелети	-	цена: 2560 
лева..Пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	Водогреен	ко-

тел	Gf	35	+		подаващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	пелети..Пакет „48 киловата“ - 2980 лева.
включва: Пелетна	горелка	Gf52	+	Водогреен	котел	Gf48	
+		подаващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	пелети..UPS за ПелетНи камиНи и горелки от GOLDEN 
FIRE 450 V/A. За	всички	клиенти,	закупили	наш	продукт,	промоцио-
нална	цена	от	375	лева. с две години пълна гаранция!

Отîплеíие íà пелети с цеíà и кàчествî áез àлтерíàтивà
Представител на
GOLDEN FIRE
инж. иваН госПодиНов

ик колоНел оод
коНсултира, доставя, моНтира, 
Пуска, Поддържа. 
справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
офис габрово
ул. „отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

всички Продукти се предлагат и на изПлаЩаНе
с оскъпяване 1% на месец за срок от 12 до 48 месеца. .Продуктите на GOLDEN FIRE се 

поръчват за изпълнение след по-
пълване на заявка, която се из-
пълнява за срок от две седмици. 
в цената на базисните модели не 
влиза транспортът - цените са по-
сочени по-долу. Пелетните камини 
са без помпа и разширителен съд. 
монтажът може да се извърши от 
собственика при спазване изис-
кванията на „голдън файър“. .Предлагаме проектиране 
и изграждане на цялостна сис-
тема за отопление на пелети. .транспорт - 60-80 лв. 

Сàмî клиеíтите, зàкупили прîäукт 
íà “Гîлäъí фàйър” îт ИК „Кîлîíел”,  
пîлучàвàт ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Остàíàлите при íужäà îт 
ãàрàíциîíеí сервиз тряáвà äà íàпрàвят 
зàявкà íà телефîíите íà äîстàвчикà. безПлатеН Пуск

лЕкари
д-р ГЕорГи ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твърди 
контактни лещи - поне-
делник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37.
психиаТър и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 

0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/73-14-
19. [22, 22]

запознансТВа
Търся си приятелка от 
40 до 50 години - тел. 
0876/37-39-59. [4, 2]

даВа заЕМ
крЕдиТ до 2 часа - тел. 
0897/219-833. [22, 12]

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - 066/804-066

рЕГисТрация на 
ФирМи и счЕТоВод-
но обслужВанЕ - 
0898/480-821

БЕЗПЛАТНИ 
ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ
при поръчки на 
диоптрични очила: 
вторник и четвъртък
от 16.30 до 18.30 ч.

Габрово, ул. “Козлодуй” 1
066/803-045, 0889/924-697

1 9 9 2  61 стрямска механизирана бригада – карлово, като част от сухопътните войски, на-
бира мотивирани младежи и девойки от цялата страна, желаещи да изпълняват военната 
професия. българската армия е опора на обществото, а военнослужещите днес са лицето й, 
съхранявайки през годините традиционните воински ценности и добродетели - патриотизъм, 
смелост, отговорност, всеотдайност и храброст. Военната професия е преди всичко призвание 
в служба на обществото и родината.
   ниЕ прЕдлаГаМЕ:
 - Основно месечно възнаграждение около 900 лв. без трудов стаж; 
 - Допълнително възнаграждение за изпълнение на задължения извън установеното служебно 
време; 
 - Основен платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни;
 - Допълнителен платен годишен отпуск за всяка прослужена година;
 - Специално обучение - водолазна и алпийска подготовка; стрелба с различни видове оръжия; 
управление на специална военна техника; езиково обучение и способности, които могат да се при-
добият единствено при нас;
 - Възможност за кариерно развитие;
 - Възможност за осигуряване на ведомствено жилище или изплащане на квартирни пари;
 - Възможност за последващо обучение;
 - Възможност за ползване на почивните бази на Министерството на отбраната на преференци-
ални цени;
 - Възможност за използване на спортната база, която е оборудвана на високо ниво.
 нЕ пропускайТЕ ВашаТа ВъзМожносТ да сЕ рЕализираТЕ каТо проФЕсионалЕн 

ВоЕннослужЕщ при нас! услоВияТа, на коиТо ТрябВа да оТГоВаряТЕ:
- да имате средно или по-високо образование;
- към датата на приемане на военна служба да не сте по-възрастни от 28 години, а лицата, отгова-
рящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили – не по-възрастни от 41 години;
- да сте годни за военна служба;
- да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
- срещу вас да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ 
характер;
- да нямате друго гражданство;
- да не сте освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „увол-
нение”;
- да покривате нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
- да сте психологично пригодни.
 Към настоящия момент е в сила министерска заповед № ОХ – 762/16.08.2019 г., в която за военно 
формирование 34750 – Карлово са обявени 36 войнишки длъжности за приемане на военна служба лица, 
завършили граждански средни или висши учебни училища в страната и чужбина.
 крайнияТ срок за подаВанЕ на докуМЕнТи Е 30.09.2019 г.
 Подборът се извършва по обективни критерии, според личните качества и постигнатите изпит-

ни резултати.
 жЕлаЕщиТЕ МоГаТ да изТЕГляТ докуМЕнТиТЕ за кандидаТсТВанЕ 
от адрес www.61mbrkarlovo.alle.bg и Фейсбук страницата на 61-ва Стрямска механизирана бригада 

ислед попълване се подават във военните окръжия по местоживеене.
 ТЕлЕФони за Връзка с 61-ва Стрямска механизирана бригада – 

Карлово, 0335 94590 /вътр. 33010, 33013, 33018
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	 Основана	 през	 1995	 година,	 „Паралел“	 ЕАД	 има	 опит	 повече	 от	 24	 години	
в	 производството	 на	 мека	 мебел,	 полиуретанова	 пяна,	 матраци,	 термовата,	
изделия	за	сън,	за	дома	и	сезонни	изделия.

	 Здравата	основа,	върху	която	се	гради	успехът	на	„Паралел“	ЕАД,	е	високо	
мотивираният	 и	 съпричастен	 към	 разрастването	 на	 компанията	 екип.	 За	 нас	
хората	са	в	центъра	на	успеха	на	съвременния	бизнес.	Затова	с	цената	на	много	
усилия	днес	фирмата	е	превърната	в	едно	привлекателно	място	за	работа.	Ние	
осигуряваме	дългосрочна	заетост	на	над	850	работници	и	служители	и	чувстваме	
отговорност	за	бъдещето	на	тях	и	семействата	им.

	 От	 2013	 година	 „Паралел“	 ЕАД	 е	 в	 непрекъснат	 процес	 на	 разширяване	 и	
модернизиране.	 Фирмата	 е	 направила	 инвестиции	 за	 над	 20	 млн.	 евро,	 кои-
то	 включват	 изграждане	 на	 нови	 производствени	 сгради	 и	 автоматизирани	
складове,	където	са	внедрени	нови	технологии	и	високотехнологично	оборудване.	
В	настоящия	момент	фирмата	инвестира	над	15	млн.	евро	в	ново	разширение,	
което	е	планирано	да	завърши	и	въведе	в	експлоатация	през	2020	година.

за нас хората са в центъра на успеха

за контакти:

Адрес:	ул.	„Стара	планина“	175	
5400	Севлиево,	България
Телефон:	+359	894	033	001
Email: office@parallel.bg
web: www.parallel.bg

Паралел еад

Нашите ценности:
	 Да	произвеждаме	и	доставяме	актуални	продукти	с	гарантирано	качество	на	кон-
курентни	цени	и	подсигуряването	на	привлекателни	работни	места	е	достатъчна	пред-
поставка	за	устойчивото	развитие	на	фирмата.

Нашата визия:
	 Да	 запазим	 водещите	 си	 позиции	 на	 българския	 пазар	 като	 производител	 на	
матраци,	мебели	и	суровини	за	мебелната	промишленост	(полиуретан	и	нетъкан	тек-
стил).	За	да	стъпим	стабилно	и	утвърдим	името	си	и	на	международния	пазар,	ние	
следваме	предварително	начертания	си	план:
	 Да	 изградим	 дългосрочно	 и	 взаимоизгодно	 сътрудничество	 с	 нашите	 партньори,	
основано	на	коректност,	професионализъм	и	уважение;
	 Да	разработим	нови,	усъвършенствани	модели,	следвайки	последните	тенденции	на	
пазара,	както	и	да	осигурим	възможност	за	изпълнение	на	поръчки	по	индивидуален	
проект;
	 Да	 развиваме	 и	 усъвършенстваме	 производствените	 процеси	 и	 дейността	 на	
компанията;
	 Да	оптимизираме	постоянно	нашата	дейност	и	да	осигуряваме	устойчиво	развитие	
на	бизнеса;
	 Да	предоставяме	най-добри	условия	за	развитие	както	на	добри	мениджъри,	така	и	
на	специалисти	и	служители.

mailto:office@parallel.bg

